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ATA N.º 76 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 1 

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

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

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

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

Oliveira Rabelo, Andréa Cardoso Reis, Cristiana Callai de Souza, Diego Chabalgoity, Fernanda Fochi 6 

Nogueira Insfran, Fernando de Souza Paiva, Francisca Marli Rodrigues de Andrade, Isabelle de Araújo 7 

Lima e Souza, Jacqueline de Souza Gomes, Júlio César Medeiros da Silva Pereira, Leandro Roberto 8 

Neves, Leonardo Gama Campos, Maria Goretti Andrade Rodrigues, Maristela Barenco Corrêa de 9 

Mello, Maurílio Machado Lima Júnior, Michelle Lima Domingues, Mitsi Pinheiro de Lacerda 10 

Benedito, Paula Arantes Botelho Briglia Habib, Pablo de Vargas Guimarães, Román Eduardo 11 

Goldenzweig, Rolf Ribeiro de Souza, Rossana Maria Papini, Silvio Cezar de Souza Lima e Virgínia 12 

Georg Schindhelm. Justificaram ausência as professoras: Ana Paula da Silva e Cecília Neves Lima. 13 

Professores licenciados e afastados nesta data: Bernardina Maria de Souza Leal, Fabio Alves Gomes 14 

de Oliveira. Professor visitante: João Bosco de Farias (PEB/INF). A pauta desta reunião é: 1) Informes 15 

e comunicações; 2) Aprovação da Ata Setenta e cinco; 3) Reclamação Discente; 4) QH 2020-2; 5) 16 

Aprovação de Disciplina Optativa; 6) Aprovação de Projetos e Eventos; 7) Resolução de 17 

Afastamentos dos Docentes Lotados no PCH; 8) Assuntos Gerais. 1) Informes e comunicações: 18 

1.1) Iniciando a reunião, o professor João Bôsco de Farias (do PEB) fez a prestação de contas da 19 

campanha de doação ao Centro Social São Camilo de Lellis, promovida pelo projeto “Ciclo de Estudos 20 

em Etnomatemática”, que teve início em 08 de novembro de 2019 e término em 13 de dezembro de 21 

2019. Informou que foram doados 103 pacotes de biscoito, 48 litros de suco, 49 kg de açúcar, 38 kg de 22 

achocolatado e 2 litros de leite. Ele destacou a participação de duas servidoras do INFES, Fernanda 23 

Moura Martins e Tessali Soares Nabekura. O professor esclareceu que a prestação de contas estava 24 

prevista para ser feita no início do semestre letivo, por isso ele a estava fazendo nesse momento. Ele 25 

agradeceu a todos que contribuíram com a campanha. 1.2) Em seguida, o professor Fernando Paiva 26 

comunicou dois informes: 1.2.1) sua participação na Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado 27 
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em Ensino da Mestranda Juliana de Freitas Barbosa Pereira (INFES), no dia vinte e dois de outubro, 28 

por meio de videoconferência on-line. Título da Dissertação: “Percepções sobre Educação Ambiental 29 

por alunos de dois cursos de Formação de Professores: Ensino Médio Regular/Curso Magistério e 30 

Ensino Superior/Licenciatura em Ciências Naturais”. Orientador: prof. Dr. Marcelo Nocelle de 31 

Almeida. 1.2.2) sua participação on-line, também no dia vinte e dois de outubro, por meio de live no 32 

Instagram, como entrevistado da semana, no Projeto de Orientação Profissional do Colégio Euclides 33 

da Cunha, em Cantagalo/RJ (Série "Profissão e Trabalho"), destinado a alunos do oitavo ano do Ensino 34 

Fundamental ao terceiro ano do Ensino Médio. O professor informou que a atividade não foi 35 

remunerada. 1.3) Seguindo com os informes, o professor Rolf de Souza dividiu com os colegas dois 36 

informes: 1.3.1) a Menção Honrosa conferida a ele e à professora Michelle Domingues, juntamente 37 

com outros colegas, na Trigésima Segunda Reunião Brasileira de Antropologia da Associação 38 

Brasileira de Antropologia, referente ao trabalho intitulado “Etnoquê? Vídeos de Introdução ao Método 39 

de Pesquisa-Ação Etnográfica” realizado através de convênio entre as Universidades: Syracuse 40 

University - University of Melbourne e Universidade Federal Fluminense – UFF. 1.3.2) o convite 41 

recebido por ele, como scholar du master Erasmus Mundus DYCLAM+ do Département Patrimoines 42 

& Paysages Culturels da Universidade Université Lyon/Saint-Etienne na França, entre os dias nove e 43 

onze de fevereiro do próximo ano, apresentando um seminário para estudantes e professores intitulado 44 

“Le patrimoine et le paysage industriels” (O patrimônio e a paisagem industrial).1.4) Logo após, a 45 

professora Michelle Domingues comunicou sobre sua participação no Sexto Congresso da Associação 46 

Latino-Americana de Antropologia: “Desafios Emergentes, Antropologia desde a América Latina e do 47 

Caribe” que acontecerá entre os dias vinte e três e vinte e oito de novembro. 1.5) Em continuação, a 48 

professora Amanda Rabelo informou sobre sua participação (desde o dia 29 de outubro até o dia onze 49 

de novembro) no vigésimo ENDIPE – Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino, no comitê 50 

científico, organização de painel, mediação de pôsteres, participação de rodas de conversa, entre outros. 51 

1.6) Em seguida, o professor Silvio Lima comunicou sobre sua participação (juntamente com a 52 

professora Paula Habib) no Décimo Sétimo Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia, 53 

que se realizará entre os dias vinte e três e vinte e oito de novembro. Eles estarão responsáveis pelo 54 
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simpósio temático: “Raça, Ciência, Doenças e Saúde no Contexto da Escravidão e do Pós-Escravidão”, 55 

junto com a professora Tânia Pimenta - da Fiocruz. 1.7) Logo após, o professor Romàn Goldenzweig 56 

pediu que constasse na ata os informes a seguir: 1.7.1) apresentação de seu trabalho “Impasses 57 

biopolíticos de uma ‘‘política da vida’’. Uma etnografia no Programa Médico de Família de Niterói”, 58 

no GT dezoito - As encruzilhadas entre fazer sofrer ou devolver a dor nas teias governamentais do 59 

sofrimento, da trigésima segunda RBA – Reunião Brasileira de Antropologia, em trinta e um de 60 

outubro. 1.7.2) suas duas contribuições no Seminário Comemorativo de vinte anos do Projeto 61 

“Integralidade em Saúde”, organizado pelo Laboratório de Pesquisas de Práticas de Integralidade em 62 

Saúde (LAPPIS)/ UERJ, através de a) um Minicurso: Itinerários terapêuticos, cuidado e cultura, 63 

ministrado pela profª Tatiana Gerardht (ABRASCO/UFRGS), no dia três de novembro; e b) a 64 

apresentação de Projeto de Extensão junto com a professora Maria Goretti e seus mestrandos Allan e 65 

Tânia, no Ateliê do Cuidado. Articulação ensino-serviço/educação permanente, coordenado pelos 66 

professores do Instituto de Saúde Coletiva da UFF, Aluísio Gomes da Silva Junior e Claudia March, 67 

em três de novembro deste ano. 1.8) Em seguida a professora Jacqueline Gomes dividiu com os colegas 68 

sua participação no Segundo Ciclo de Palestras do PPECN (Pós-Graduação em Ensino de Ciências da 69 

Natureza) online, a se realizar em onze de novembro às catorze horas. 1.9) Continuando com os 70 

informes, o professor Diego Chabalgoity fez os informes sindicais, avisando que a eleição para a 71 

próxima diretoria do Andes-SN (biênio 2020/2022) será realizada até o próximo dia 6 de novembro 72 

através de modelo telepresencial. As salas virtuais de votação funcionarão das nove às vinte e uma 73 

horas, nos quatro dias de eleição, e poderão ser acessadas pelo computador ou pelo celular através do 74 

link: https://eleicoesandes-sn2020.andes.org.br/index.html. 1.10) A seguir, a professora Francisca 75 

Marli de Andrade deixou registrada a sua participação como conferencista no “Décimo Terceiro 76 

Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Corporativismo e Economia Solidária 77 

na Amazônia Paraense” que vai se realizar entre oito e onze de dezembro deste ano.1.11) 78 

Posteriormente, a professora Fernanda Insfran informou sobre o lançamento em PDF, como e-book, 79 

em outubro, dos dois livros “Fraturas expostas pela Pandemia: Escritos e Experiências em Educação” 80 

(organizado por ela e pelos seus orientandos de mestrado. O livro trouxe pesquisas, ensaios teóricos e 81 

https://eleicoesandes-sn2020.andes.org.br/index.html
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relatórios de experiências de profissionais da Educação sobre essa realidade do ensino remoto e já tem 82 

seu segundo volume em construção) e “Cartas às Nossas Crianças: Memórias para um Futuro Pós-83 

Pandamia” (organizado por ela, pela professora Cristiana Callai e pela professora Ana Muniz – sua 84 

orientanda de mestrado) 1.12) Continuando com os informes, a professora Paula Habib reiterou sua 85 

participação no evento “Décimo Sétimo Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia”, 86 

mencionada pelo professor Silvio Lima no item 1.6, e também registrou que nesse mesmo evento ela 87 

também está na “Comissão Avaliadora dos Prêmios de Melhor Dissertação e Tese”. Ela também 88 

registrou sua participação virtual no dia 03 de novembro, juntamente com o professor Silvio Lima, na 89 

aula ministrada para a “Especialização do Ensino de História” do Colégio Pedro Segundo do Rio de 90 

Janeiro. 1.13) Em seguida, a professora Virgínia Schindhelm reiterou a informação prestada na última 91 

reunião de departamento, sobre sua participação no evento ENDIPE, onde ela participou de rodas de 92 

conversas com temas de “Educação infantil”, e acrescentou que no próximo dia dez, ainda no mesmo 93 

evento, ela estará apresentando um pôster (juntamente com os colegas da UERJ e da FFC). 1.14) A 94 

professora Maria Goretti solicitou que constasse nesta ata os quatro informes a seguir: 1.14.1) sua 95 

participação no “Décimo quarto Congresso Internacional Rede Unida: Praças Sinais que vem da Rua”, 96 

na Mesa “Atenção Psicossocial em tempos de pandemia: resistência e invenção”, a convite do Núcleo 97 

de Políticas Públicas e Saúde Mental do IPUB/UFRJ, no dia trinta e um de outubro; 1.14.2) sua 98 

participação também no “Seminário Comemorativo de Vinte Anos do Projeto Integralidade: Saberes e 99 

Práticas no Cotidiano das Instituições de Saúde” , do Laboratório de Práticas e Integralidade em Saúde 100 

do IMS/UERJ, com apresentação de trabalho com professor RomanGoldenzweig e alunos no Ateliê do 101 

Cuidado “Articulação ensino-serviço/educação permanente”, no dia três de novembro; 1.14.3) sua 102 

participação no “4º Seminário Internacional A Epidemia das Drogas Psiquiátricas”, na Fiocruz, nos 103 

dias cinco e seis de novembro deste ano; 1.14.4) sua participação no “Sétimo Congresso Brasileiro de 104 

Saúde Mental” a se realizar entre os dias sete e onze de dezembro deste ano.  1.15) Encerrando os 105 

informes, o professor Eduardo Quintana comunicou sobre seu próximo período de gozo de férias, que 106 

vai do dia primeiro ao dia dez de dezembro, informando que, por esse período, o professor Leandro 107 

Neves, subchefe do departamento, estará à frente dos trabalhos do PCH, inclusive presidindo a próxima 108 
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reunião ordinária departamental. 2) Aprovação da ata setenta e cinco: Encaminhamento: Aprovar a 109 

ata setenta e cinco, referente à reunião ordinária departamental do PCH ocorrida no quarto dia do mês 110 

de novembro do presente ano, que foi enviada por e-mail no dia três de novembro para apreciação dos 111 

docentes. Em votação: APROVADA. 3) Reclamação Discente: O professor Eduardo Quintana 112 

relatou as últimas reclamações discentes que o Departamento tem recebido (tanto das Coordenações 113 

quanto diretamente dos alunos), explicando a conduta assumida por ele e pedindo aos professores para 114 

manterem o diálogo sempre aberto com os alunos, principalmente nesse momento em que estão sendo 115 

ministradas as aulas de forma remota. Em seguida outros professores relataram as experiências e os 116 

problemas que têm vivido dentro desse cenário de aulas remotas. Não houve encaminhamento. 4) QH 117 

2020-2: O professor Eduardo Quintana informou aos professores sobre as especificidades de ofertas 118 

de disciplinas para o próximo semestre e pediu que aqueles que ainda não o fizeram, que encaminhem 119 

seus “Formulários de Solicitação de Disciplinas” ao departamento com urgência. 5) Aprovação de 120 

Disciplina Optativa: Encaminhamento: Aprovar a criação da Disciplina Optativa “Criança e 121 

Natureza: Experimentações Pedagógicas” elaborada e apresentada pela professora Dra. Cristiana Callai 122 

de Souza. Em votação: APROVADA. 6) Projetos e Eventos: 6.1) Encaminhamento: Aprovar o 123 

Projeto de Extensão “Vai Ler ou vai Amarelar”, coordenado e apresentado pelo professor Dr. Maurílio 124 

Machado Lima Júnior. Em votação: APROVADO; 6.2) Encaminhamento: Aprovar o Projeto de 125 

Pesquisa e Extensão “Rodas de Conversa com Profissionais de Educação: Acolhimento e 126 

Coletivização”, coordenado e apresentado pela professora Dra. Fernanda Fochi Nogueira Insfran. Em 127 

votação: APROVADO; 6.3) Encaminhamento: Aprovar a reapresentação do Projeto de Extensão de 128 

fluxo contínuo para 2021 "Conversas com Normalistas no Interior Fluminense", coordenado e 129 

apresentado pelo professor Dr. Fernando de Souza Paiva. Em votação: APROVADO. 6.4) 130 

Encaminhamento: Aprovar a reapresentação do Projeto de Extensão de fluxo contínuo para 2021 " 131 

Conversas sobre Informação Profissional no Ensino Médio em Colégios do Interior Fluminense ", 132 

coordenado e apresentado pelo professor Dr. Fernando de Souza Paiva. Em votação: APROVADO. 133 

6.5) Encaminhamento: Aprovar a reapresentação do Projeto de Extensão de fluxo contínuo para 2021 134 

"Conversas sobre metodologias de pesquisa no interior fluminense", coordenado e apresentado pelo 135 
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professor Dr. Fernando de Souza Paiva. Em votação: APROVADO.  6.6) Encaminhamento: Aprovar 136 

a Criação do Laboratório de Pesquisas "Laboratório de Estudos Decoloniais", coordenado e 137 

apresentado pela professora Dra. Francisca Marli Rodrigues de Andrade. Em votação: APROVADO. 138 

7) Resolução de Afastamentos dos Docentes Lotados no PCH: Após apresentação dos textos pelo 139 

relator da Comissão, professor Maurílio Lima Jr., foram feitos os seguintes encaminhamentos: 7.1) 140 

Encaminhamento: Aprovar o Parágrafo Único da resolução com o seguinte texto: “Parágrafo único. 141 

Quando o afastamento for solicitado motivado por projeto contemplado em edital de estágio pós-142 

doutoral, com obtenção de bolsa de estudo, o limite de 13% poderá ser ultrapassado, à critério da 143 

plenária departamental, não podendo esta deixar de observar, conforme o inciso I deste artigo, a 144 

necessidade de plena oferta dos componentes curriculares dos cursos de graduação e pós-graduação.” 145 

Em votação: APROVADO. 7.2) Encaminhamento: Aprovar o artigo 6º da Resolução com o seguinte 146 

texto: “Art. 6º Para organizar os afastamentos em uma sucessão temporal, o PGA/PCH deverá obedecer 147 

aos seguintes critérios de priorização, estabelecidos na ordem que segue: I. Existência de afastamentos 148 

anteriores na UFF para a realização de Estágio Pós-Doutoral (docentes que não possuem afastamentos 149 

anteriores na UFF para a realização de Estágio Pós-Doutoral terão prioridade); II. Exercício de cargo 150 

de coordenação de curso, chef chefia de departamento ou de direção cumprido na integralidade e em 151 

qualquer tempo da carreira (docentes que exerceram cargos de coordenação de curso, chefia de 152 

departamento ou de direção na integralidade e em qualquer tempo na carreira terão prioridade); III. 153 

Para efeito de desempate em relação aos incisos I e II deste artigo deverão ser considerados, na ordem 154 

que se segue, os seguintes critérios: a) Maior tempo de carreira no magistério superior federal (contado 155 

a partir da data do ato de posse); b) Maior idade.” Em votação: APROVADO. 7.3) Encaminhamento: 156 

Aprovar o Artigo oitavo na Resolução com a seguinte redação: “Art. 8º Para organizar os afastamentos 157 

para a capacitação em uma sucessão temporal, o PGA/PCH deverá respeitar, para atender os incisos 158 

do artigo Art. 3º, os seguintes critérios de desempate, estabelecidos na ordem que segue: a) Maior 159 

tempo de carreira no magistério superior federal (contado a partir da data do ato de posse); b) Maior 160 

idade.” Em votação: APROVADO. 8) Assuntos Gerais: 8.1) O professor Eduardo Quintana leu para 161 

os presentes parte do e-mail recebido da PROGRAD, encaminhado pela Direção do Infes aos Chefes 162 
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de Departamento, onde é solicitada a indicação do nome de um docente para concorrer ao “Prêmio de 163 

Excelência Docente: Destaque de Ensino Remoto 2020” da UFF. A seleção do nome representante do 164 

Infes seria feita em duas etapas: primeira: haveria a escolha de um nome dentro do departamento; 165 

segunda: os dois nomes seriam apresentados em Reunião de Colegiado de Unidade para que fosse 166 

escolhido apenas um dentre eles, o que então representaria todo o Instituto na homenagem. Em sua fala 167 

o professor Eduardo Quintana sinalizou seu desacordo com competição dessa natureza, mas pediu que 168 

os colegas ficassem à vontade para enviarem um e-mail ao Departamento com o nome desejado para 169 

indicação. Ele informou que será feita a contagem das indicações e o envio do resultado final será feito 170 

para a Direção do Infes. Não foram determinados critérios para a indicação de nomes. 8.2) Em seguida, 171 

o professor Romàn Goldenzweig manifestou seu acordo com o desagrado manifestado pelo professor 172 

Eduardo Quintana sobre essa premiação. Ele também não enviará nenhum nome para indicação. 8.3) 173 

Logo após a professora Amanda Rabelo questionou se o prêmio era mesmo só do ensino remoto, pois 174 

acha que como o trabalho no INFES é diminuído frente à sede da UFF, indicações a prêmios poderiam 175 

trazer reconhecimentos para o Instituto. 8.4) Encerrando os Assuntos Gerais, o professor Leandro 176 

Neves passou um informe (sobre a Reunião do CUV) da publicação da IS109, uma resolução que pede 177 

o retorno presencial imediato dos servidores públicos federais. Ele pediu que os professores busquem 178 

se informar sobre o documento, pois acredita que essa Resolução vá trazer alguma alteração para o 179 

Calendário da UFF ainda nesse próximo semestre. Eu, Francine Mathias Brum – SIAPE 2189823, 180 

lavrei a presente ata, que será assinada por mim e por Eduardo Quintana – SIAPE 2642741, Chefe do 181 

Departamento de Ciências Humanas. Santo Antônio de Pádua, quatro de novembro de dois mil e vinte. 182 

Francine Mathias Brum ___________ Eduardo Quintana_______________. --------------- 183 


