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ATA N.º 75 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 1 

(PCH). Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às quatorze horas, através da Ferramenta 2 

“Google Meet” da Plataforma da Google, reúnem-se remotamente os membros deste Departamento 3 

(PCH), sob a presidência do Chefe do departamento, professor Eduardo Quintana, com a presença dos 4 

seguintes docentes: Alen Batista Henriques, Alexsandra dos Santos Oliveira, Amanda Oliveira Rabelo, 5 

Ana Paula da Silva, Andréa Cardoso Reis, Cecília Neves Lima, Cristiana Callai de Souza, Diego 6 

Chabalgoity, Fernanda Fochi Nogueira Insfran, Fernando de Souza Paiva, Francisca Marli Rodrigues 7 

de Andrade, Jacqueline de Souza Gomes, Leandro Roberto Neves, Leonardo Gama Campos, Maurílio 8 

Machado Lima Júnior, Maristela Barenco Corrêa de Mello, Michelle Lima Domingues, Mitsi Pinheiro 9 

de Lacerda Benedito, Paula Arantes Botelho Briglia Habib, Pablo de Vargas Guimarães, Román 10 

Eduardo Goldenzweig, Rossana Maria Papini, Silvio Cezar de Souza Lima e Virgínia Georg 11 

Schindhelm. Justificaram ausência os professores Júlio César Medeiros da Silva Pereira, Maria Goretti 12 

Andrade Rodrigues e Rolf Ribeiro de Souza. Professores licenciados e afastados nesta data: Bernardina 13 

Maria de Souza Leal, Fabio Alves Gomes de Oliveira, Isabelle de Araújo Lima e Souza. A pauta desta 14 

reunião é: 1) Informes e comunicações; 2) Aprovação da Ata Setenta e quatro; 3) Projetos e 15 

Eventos; 4) Resolução Interna de Afastamentos de Professores do PCH; 5) Assuntos Gerais. 1) 16 

Informes e comunicações: 1.1) Iniciando a reunião, a professora Rossana Papini solicitou a exclusão 17 

de seu nome da lista de membros do Laboratório de Políticas Educacionais do Noroeste Fluminense 18 

(LAPENF), que foi aprovado na reunião departamental realizada no dia onze de agosto deste ano, 19 

registrado na ata do PCH de número setenta e três. A professora também informou que estará 20 

participando do Evento “XX ENDIPE Rio 2020”, no próximo dia dois de novembro, com duas 21 

contribuições: uma será em formato de Painel (coletivamente, com o grupo do PROPED) e a outra em 22 

formato de Minicurso, juntamente com a professora Alexsandra Oliveira. 1.2) Em seguida, o professor 23 

Eduardo Quintana informou sobre a solicitação da professora Maria Goretti Rodrigues, por e-mail ao 24 

departamento, de que constasse nesta ata sua apresentação (juntamente com a professora Cristiana 25 

Callai) do trabalho “Experiências Cotidianas e Processos Inclusivos na Educação”, em formato de 26 

Painel, no Evento “XX ENDIPE Rio 2020”, que ocorrerá de forma virtual no dia dois de novembro 27 
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deste ano. 1.3) Logo após, a professora Jacqueline Gomes convocou os colegas a acessarem a página 28 

no Instagram do “Observatório” para terem acesso à Nota de Repúdio que será publicada por esse canal 29 

na data de hoje. A Nota de Repúdio refere-se à proposta de modificação da política pública da Educação 30 

Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva, que foi instaurada a partir da publicação do Decreto 31 

Dez mil quinhentos e dois do ano corrente, no último dia trinta de setembro, que consiste num 32 

retrocesso do nosso Sistema Educacional Brasileiro a um tempo inclusive anterior à fase de integração, 33 

de inclusão. A professora solicitou a participação de todos os presentes nessa frente. 1.4) Assumindo a 34 

fala, o professor Pablo de Vargas deu informes sobre a Reunião do Fórum de Extensionistas, realizada 35 

no último dia vinte e nove de setembro. 1.5) Em seguida a professora Maristela Mello informou que 36 

vai coordenar uma mesa no “X CIFE - Colóquio Internacional de Filosofia da Educação” da UERJ, às 37 

quinze horas de hoje. 1.6) Logo após, a professora Alexsandra deu os seguintes informes: A) Sobre a 38 

publicação do Livro: “Ser-gestor-escolar: experiência, escuta e diálogo”, da Editora Appris. Setembro 39 

de dois mil e vinte. Maiores informações: https://www.editoraappris.com.br/busca?s=ser-gestor-40 

escolar. Após aprovação em Edital, o livro terá lançamento virtual, no dia oito de novembro deste ano, 41 

às quinze horas na  Sessão três – “Escola em questão: ação política, diálogo e contradições” do Evento 42 

Virtual “XX ENDIPE Rio 2020 – Fazeres- Saberes Pedagógicos: diálogos, insurgências e políticas”, 43 

que será realizado entre os dias vinte e nove de outubro e doze de novembro deste ano. B) Sobre sua 44 

coordenação, juntamente com a professora Rossana Papini do Minicurso “Formação Docente – 45 

Minicurso, Política e Intersubjetividade: O que se Mostra e se Manifesta no Diálogo com Professores/ 46 

Gestores”, no Eixo número um (“Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas: tensões e 47 

perspectivas na relação com Formação docente”), a se realizar nos dias cinco e seis de novembro deste 48 

ano, das treze às quinze horas, também no Evento Virtual “XX ENDIPE Rio 2020”. C) Sobre sua 49 

participação com aprovação de trabalho no Evento “X Colóquio Internacional de Filosofia e Educação 50 

Afirmar, inventar, re-existir: o que pode uma educação filosófica?” que acontecerá de cinco a nove de 51 

outubro deste ano. D) Sobre sua coordenação de Mesa de apresentação de trabalhos nos Eventos “XII 52 

Seminário de Política e Administração da Educação –  ANPAE – da Região Sudeste” e “IV Seminário 53 

do Grupo de Pesquisa “Federalismo e Políticas Educacionais” nos Eixos Sete (“Educação e Inclusão”) 54 

https://www.editoraappris.com.br/busca?s=ser-gestor-escolar
https://www.editoraappris.com.br/busca?s=ser-gestor-escolar
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e Oito (“Reformas Educacionais, Políticas e Práticas Curriculares”), no dia seis de novembro deste 55 

ano.  E) Que estão abertas as inscrições das atividades para agenda acadêmica deste ano, que vão até 56 

o dia dezoito de outubro, conforme e-mail enviado pelo professor Mauricio Rodrigues Silva. Maiores 57 

informações em http://www.uff.br/?q=agenda-academica-uffsnct-2020-tera-inscricoes-para-58 

atividades-abertas-partir-de-24-de-setembro. F) Sobre sua participação na Mesa Cinco (“Experiências 59 

negras na Universidade”) no Evento “I Encontro Internacional do PPGEn/UFF ‘Pandemia e suas 60 

interfaces com o ensino’”, realizado no último dia vinte e nove de setembro. 1.7) Logo após, a 61 

professora Cecília Lima deu informes a respeito da Creditação da Extensão nos Cursos de Graduação, 62 

que é uma discussão que vai ser retomada na UFF. Ela informou que foi enviada por e-mail uma 63 

Minuta, que é um projeto para a Resolução referente ao assunto. A professora comunicou ainda que 64 

enviará esse e-mail para todos, de forma a viabilizar a contribuição de todos os colegas na construção 65 

desse documento. A professora também pediu aos docentes que ainda não o fizeram, que enviem com 66 

urgência seus Planos de Atividades dos Componentes Curriculares das Disciplinas deste semestre, pois 67 

ela precisa enviar para a PROGRAD todos os formulários dos professores do Curso de Pedagogia 68 

juntos e ainda faltam alguns. 1.8) A seguir a professora Virgínia Schindhelm informou sobre sua 69 

participação nos seguintes eventos acadêmicos: A) “VI Encontro Nacional de Ensino de Ciências da 70 

Saúde e do Ambiente (ENECiências)” com apresentação em roda de conversa do trabalho "As ciências 71 

naturais na formação docente da Educação Infantil: uma proposta pedagógica por projetos no estudo 72 

com insetos" escrito em parceria com a Drª Maria Luisa Furlin Bampi (UERJ/FFP); B) “XX ENDIPE 73 

Rio 2020” com apresentação de: Pôster (no dia dez de novembro): "Brincadeiras e projetos no ensino 74 

e aprendizagem de crianças" escrito em parceria com a Drª Maria Luisa Furlin Bampi e Drª Heloisa 75 

Josiele Santos Carreiro (UERJ/FFP); Roda de conversas (dia três de novembro): "Por uma didática do 76 

desenhar e criar em contraposição: indagações sobre as práticas (re)produtivas do carimbar"  em 77 

parceria com a Drª  Heloisa Josiele Santos Carreiro (UERJ/FFP). 1.9) Na sequência, o professor 78 

Leandro Neves deu os informes a respeito da Reunião do CUV, do qual ele é membro. 1.10) Em 79 

seguida, o professor Romàn Goldenzweig informou sobre a Comissão instaurada na Pedagogia para 80 

tratar especificamente do P.D.U. (no que diz respeito às especificidades do referido curso). A professora 81 

http://www.uff.br/?q=agenda-academica-uffsnct-2020-tera-inscricoes-para-atividades-abertas-partir-de-24-de-setembro
http://www.uff.br/?q=agenda-academica-uffsnct-2020-tera-inscricoes-para-atividades-abertas-partir-de-24-de-setembro
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Mitsi Benedito foi nomeada para coordenar o Relatório Final. Haverá uma reunião do grupo na próxima 82 

sexta-feira pela manhã e o professor pede que todos os professores do Curso de Pedagogia participem. 83 

1.11) A professora Jacqueline Gomes pediu para que constasse nesta ata o informe sobre a Comissão 84 

criada pelo curso de Educação do Campo para tratar da questão da Creditação da Extensão. O grupo é 85 

formado por ela (Jacqueline Gomes) e pelos professores Maurílio Lima Jr., Paula Habib e Júlio César 86 

Medeiros e pelos representantes discentes Natália Lamella e Samira Pontes. Ela pede que as 87 

contribuições dos colegas do referido curso para a minuta sejam enviadas até o próximo dia vinte e três 88 

de deste mês. Ainda com a fala, a professora informou sobre sua participação com uma palestra no 89 

Evento “FIPED Salamanca – Fórum Internacional de Pedagogia”, edição Salamanca, que acontecerá 90 

no dia quinze de outubro deste ano. 2) Aprovação da ata setenta e quatro: Encaminhamento: 91 

Aprovar a ata setenta e quatro, referente à reunião ordinária departamental do PCH ocorrida no segundo 92 

dia do mês de setembro, que foi enviada por e-mail no dia vinte e um de setembro para apreciação dos 93 

docentes. Em votação: APROVADA.  3) Projetos e Eventos: 3.1) Encaminhamento: Aprovar os 94 

Projetos de Extensão “Seja Acessível” e “Produção de Materiais Pedagógicos Acessíveis para Alunos 95 

Surdos”, apresentado e coordenado pela professora Dra. Jacqueline de Souza Gomes. Em votação: 96 

APROVADO. 4) Resolução Interna de Afastamentos de Professores do PCH: Após discussões foi 97 

feito o seguinte encaminhamento: Aprovar a Resolução apresentada sem prejuízo dos seguintes 98 

destaques: artigo terceiro, artigo sexto e artigo oitavo. Em votação: APROVADO. 5) Assuntos 99 

Gerais: Não houve colocações. Eu, Francine Mathias Brum – SIAPE 2189823, lavrei a presente ata, 100 

que será assinada por mim e por Eduardo Quintana – SIAPE 2642741, Chefe do Departamento de 101 

Ciências Humanas. Santo Antônio de Pádua, sete de outubro de dois mil e vinte. Francine Mathias 102 

Brum ___________ Eduardo Quintana_______________. ---------------------------------------------------103 

----------------------------------- 104 


