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ATA N.º 77 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 1 

(PCH). No segundo dia do mês de dezembro 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 Subchefe do departamento, professor Leandro Roberto 4 

Neves, com a presença dos seguintes docentes: Alen Batista Henriques, Alexsandra dos Santos 5 

Oliveira, Amanda Oliveira Rabelo, Ana Paula da Silva, Andréa Cardoso Reis, Cecília Neves Lima, 6 

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

Rodrigues de Andrade, Isabelle de Araújo Lima e Souza, Jacqueline de Souza Gomes, Júlio César 8 

Medeiros da Silva Pereira, Leandro Roberto Neves, Leonardo Gama Campos, Maria Goretti Andrade 9 

Rodrigues, Maurílio Machado Lima Júnior, Michelle Lima Domingues, Paula Arantes Botelho Briglia 10 

Habib, Pablo de Vargas Guimarães, Román Eduardo Goldenzweig, Rossana Maria Papini, Silvio Cezar 11 

de Souza Lima e Virgínia Georg Schindhelm. Professores licenciados, de férias ou afastados nesta data: 12 

Bernardina Maria de Souza Leal, Eduardo Quintana, Fabio Alves Gomes de Oliveira, Maristela 13 

Barenco Corrêa de Mello e Mitsi Pinheiro de Lacerda Benedito. A pauta desta reunião é: 1) Informes; 14 

2) Aprovação da ata setenta e seis; 3) Aprovação do Calendário das reuniões ordinárias do PCH 15 

em 2021; 4) Aprovação de RAD’s 2020; 5) Comissão de Organização do Fluxo de Afastamento 16 

dos Professores do PCH; Formação; 6) Monitoria; 7) Progressão; 8) Estágio Probatório; 9) 17 

Projetos e Eventos e 10) Assuntos Gerais. 1) Informes: 1.1) Iniciando a reunião, o professor Leandro 18 

Neves deu os seguintes informes: 1.1.1) sobre a publicação da Portaria 10.030 de 1º de dezembro de 19 

2020, que exigia o retorno das atividades presenciais no ensino superior a partir de janeiro de 2021, 20 

informando que além da fala de tranquilização do Reitor da UFF, na reunião do CUV desta data, sobre 21 

a recusa da universidade em atendimento à portaria, houve também um comunicado do sindicato de 22 

que a portaria já foi revogada. 1.1.2) Ele também deu os seguintes informes da reunião do CUV: a) que 23 

está sendo criado um Regimento Geral para Consultas eleitorais online (a partir de um dispositivo) na 24 

UFF, o que irá permitir a eleição de novos chefes de departamento, coordenadores de cursos e outros; 25 

b) que houve discussão sobre a participação de técnicos nos Projetos de Extensão da UFF e que foi 26 

esclarecido pela Reitoria que não há qualquer impedimento (nenhuma normativa que proíba) para essa 27 
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participação; c) sobre a auditoria interna que houve na CPPD com a avaliação de oitocentos e vinte e 28 

três processos, na intenção de identificar os motivos dos entraves no andamento dos mesmos. Ele 29 

repassou a informação de que existe apenas um funcionário da CPPD que faz, manualmente e 30 

individualmente, o cálculo para pagamento de valores retroativos dos processos, e que esse funcionário 31 

consegue fazer apenas um processo por dia. Dessa forma, a reitoria pede aos professores que estão 32 

aguardando valores retroativos paciência e disse que está fazendo o possível para melhorar essa 33 

questão. 1.1.3) O professor Leandro Neves também pediu que constasse em ata sua participação como 34 

Diretor Geral da “Associação Terra Fértil”, em Taubaté - SP. 1.1.4) Por último, ele pediu o apoio dos 35 

colegas para a eleição do Sindicato (ADUFF) – para a chapa 1 – chapa única – da qual ele faz parte 36 

como suplente. Ele informou que futuramente vai enviar, via “Whatsapp”, maiores informações de 37 

divulgação da chapa. 1.2) Em seguida, o professor Romàn Goldenzweig deu os informes sobre o 38 

andamento dos trabalhos da Comissão de Adequação Bibliográfica do Curso de Pedagogia. 1.3) Em 39 

continuação aos informes, a professora Alexsandra Oliveira comunicou sobre sua participação 40 

(palestrante) na formação continuada “Diálogo com Coordenadores de Turno e Gestores Escolares”, 41 

evento que foi organizado pela Secretaria Municipal de Educação de Cariacica (Seme), realizado no 42 

último dia vinte e quatro de novembro, pela Plataforma Google Meet, em dois horários (manhã e tarde),  43 

sob a temática "Os Desafios do ser-gestor-escolar: diálogos e experiências no município de Cariacica 44 

em tempos de pandemia". 1.4) Em seguida, a professora Maria Goretti Rodrigues deu os seguintes 45 

informes: 1.4.1) sua participação como membro ativo no Grupo de Trabalho “Ensino de Biociências e 46 

Saúde (EBS) - Escolas”, realizando um total de dezesseis horas de reuniões síncronas (oito reuniões) 47 

que levou à construção de dois produtos educacionais: o “Ciclo de Webinários para Educadores” e o 48 

“Curso Online” em formato aberto e massivo disponível no campus virtual da Fiocruz. 1.4.2) sua 49 

apresentação do trabalho “Resistência à Patologização e Medicalização da Vida pela via da Iniciação 50 

à Docência junto a Crianças ditas Autistas” no Sétimo Congresso Brasileiro de Saúde Mental, que vai 51 

acontecer entre os dias nove e onze de dezembro. 1.5) Logo após, a professora Ana Paula da Silva 52 

convidou os colegas a participarem e divulgarem o encerramento do Webinário da Educação do 53 

Campo, que foi um conjunto de Seminários Integrados realizados pelo curso nesse período de 54 
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Pandemia, que uniu a universidade com a comunidade. O evento será realizado através da plataforma 55 

do Youtube no próximo dia sete de dezembro, às quinze horas e contará com a presença da professora 56 

Denise Fereira da Silva (professora Titular e Diretora do “Instituto de Justiça Social da Universidade 57 

da Colúmbia Britânica” em Vancouver no Canadá) que conversará sobre os temas “Raças”, 58 

“Desigualdades” e “Processos de Exclusão”.  1.6) Assumindo a fala, a professora Fernanda Insfran fez 59 

os seguintes informes: 1.6.1) sobre as eleições do sindicato - reforçando a fala do professor Leandro 60 

Neves no item 1.1.4 - que acontecerão nos próximos dias quatorze a dezesseis de dezembro, pedindo 61 

que todos os filiados compareçam nessa eleição telepresencial. Ela e o professor Diego Chabalgoity se 62 

candidataram a representantes sindicais do Infes. Ela informou que enviará em breve maiores 63 

informações pelo “WhatsApp” para os professores. 1.6.2) a respeito de uma carta aberta que foi 64 

construída por professores e professoras da Psicologia e de áreas afins, da Uerj, da UFRJ, da UFF, etc. 65 

que trata sobre “Saúde Mental, As Comunidades Escolares e a Pandemia no Brasil”, uma discussão 66 

que tem a ver com esse momento difícil em que existe uma pressão muito grande pra que as escolas e 67 

universidades retornem às atividades presenciais e sobre a vulnerabilidade dessa categoria docente 68 

frente à essa pressão, principalmente nas escolas. Ela ficou à disposição para disponibilizar a carta para 69 

aqueles que tiverem interesse em assiná-la também.  1.6.3) informe sobre a reunião do “Projeto de 70 

Acolhimento Estudantil” realizada no último dia vinte e quatro de novembro. Ela informou que a 71 

próxima reunião foi marcada para o dia quinze de dezembro às dezoito horas e convidou todos os 72 

presentes a participarem. 1.6.4) sobre o projeto de escutas psicológicas, informando que alunos, 73 

professores, técnicos administrativos e terceirizados que desejarem poderão acessar o site do “Projeto 74 

Experiência de Escuta”, que será oferecido gratuitamente e com exclusividade para o INFES. O projeto 75 

disponibiliza escuta psicológica de trinta minutos, com profissionais psicólogos e psicanalistas através 76 

do site https://www.experienciadeescuta.com.br/. Para acessar é preciso entrar na aba "Agendar 77 

Escuta" e depois na aba "UFF". A senha de acesso é “infes” (tudo em minúscula). 1.7) Assumindo a 78 

fala, a professora Virgínia Schindhelm solicitou auxílio do Departamento para resolver a demora na 79 

tramitação de seu processo de Avaliação de Estágio Probatório (Processo número 23069.009816/2019-80 

28, aberto em vinte e sete de novembro do ano passado), considerando que o mesmo encontra-se parado 81 

https://www.experienciadeescuta.com.br/
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desde o dia oito de setembro.  A CPPD, local onde o documento encontra-se atualmente, informou, 82 

quando questionada pela demora, que há diligências no processo, mas até o presente momento o 83 

documento não foi enviado ao Departamento para conhecimento e atendimento das pendências. A 84 

professora depende da tramitação e homologação de seu processo de Estágio Probatório para que seu 85 

processo de Promoção para Adjunto C1 (de número 23069.163945/2019-61 - aberto no SEI) seja 86 

concluído. O professor Leandro Neves respondeu à professora que o Departamento redigirá ofício para 87 

solicitação de resolução da questão a instâncias superiores à CPPD. 1.8) Logo após, o professor 88 

Fernando Paiva solicitou esclarecimentos sobre dúvidas em relação ao sistema de lançamento de notas 89 

dos alunos. A professora Cecília Lima, como coordenadora do curso de Pedagogia, fez os devidos 90 

esclarecimentos sobre o assunto. 1.9) Em seguida, a professora Amanda Rabelo solicitou informações 91 

sobre o quadro de horários do segundo semestre de 2020, que iniciará em fevereiro. A professora 92 

Cecília Lima, como coordenadora do curso de Pedagogia, fez os devidos esclarecimentos sobre o 93 

assunto. 1.10) Em continuação aos informes, o professor Romàn Goldenzweig sugeriu que seja 94 

planejada uma atividade de acolhimento, com escuta aos estudantes, no início do próximo semestre. 95 

Ele falou um pouco da experiência que tem vivido com os alunos e da necessidade que percebeu de 96 

um trabalho como esse ser realizado. Em resposta ao que foi colocado pelo professor, a professora 97 

Jacqueline Gomes sugeriu que o GT formado para pensar uma política de assistência estudantil no 98 

INFES, que será aprovado na próxima reunião de colegiado de unidade, poderá abranger essa atividade 99 

e informou que a ideia será passada para o referido grupo na próxima atividade que será realizada dia 100 

quinze às dezoito horas. 2) Aprovação da ata setenta e seis: Encaminhamento: Aprovar a ata setenta 101 

e seis, referente à reunião ordinária departamental do PCH ocorrida no quarto dia do mês de novembro 102 

do presente ano, que foi enviada por e-mail no dia vinte e sete de novembro para a apreciação dos 103 

docentes. Em votação: APROVADA. 3) Aprovação do Calendário das Reuniões Ordinárias do 104 

PCH em 2021: Encaminhamento: Aprovar as seguintes datas para a realização das reuniões 105 

ordinárias do Departamento no ano de 2021: três de fevereiro, três de março, sete de abril, cinco de 106 

maio, nove de junho, sete de julho, quatro de agosto, primeiro de setembro, seis de outubro, três de 107 

novembro e primeiro de dezembro. Em votação: APROVADO.  4) Aprovação de RAD’s 2020: O 108 
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professor Pablo Guimarães solicitou que constasse nesta ata a sua dificuldade de registro de duas 109 

informações importantes no seu Relatório Anual Docente. Um registro se refere ao lançamento do 110 

Projeto de Extensão "O Vírus Viralizou Nossa Língua", do Programa de Extensão “Laboratório de 111 

Pesquisa em Infância, Imaginário e Subjetividades” e do Projeto de Ensino "Música, Pensamento e 112 

Educação”. Ele acrescentou que enquanto está aguardando a importação dos projetos pela PROEX, 113 

colocou os mesmos na parte de “Atividades Especiais”, com uma carga horária muito mais baixa 114 

(considerando que o registro da carga horária total poderia resultar na impossibilidade da inserção dos 115 

projetos, já que o sistema só permite o total de 1840 horas). Assim que os projetos de extensão forem 116 

importados o professor os excluirá das “Atividades Especiais”. O outro registro faltante em seu RAD 117 

se refere a uma das disciplinas de ACE que ele ministrou de junho a agosto de 2020 - Disciplina "Arte 118 

e Educação" - PCH00017, Turma Z1. Ele buscou assistência do STI para solucionar o problema, mas 119 

eles informaram que a única aluna da referida turma, Jéssica Leal Soares (Matrícula 115065051), teve 120 

a matrícula cancelada pela própria coordenação. Eles sugeriram que o professor procurasse a 121 

Coordenação do curso de Pedagogia para saber o motivo de a inscrição da aluna ter sido cancelada. O 122 

professor argumenta que o cancelamento da aluna certamente foi um equívoco uma vez que as aulas 123 

foram ministradas a pedido da coordenação, a aluna não solicitou cancelamento da disciplina e a sua 124 

nota foi normalmente lançada no sistema pela própria coordenação do curso de pedagogia. 125 

Encaminhamento: aprovar o Relatório Anual Docente, referente ao ano de 2020 dos seguintes 126 

professores: Alen Batista Henriques, Francisca Marli Rodrigues de Andrade, Maurílio Machado Lima 127 

Jr., Mitsi Pinheiro de Lacerda Benedito e Pablo de Vargas Guimarães. Em votação: APROVADOS.  128 

5) Comissão de Organização do Fluxo de Afastamentos dos Professores do PCH; Formação: 129 

Encaminhamento: Aprovar a seguinte composição para a Comissão de Organização do Fluxo de 130 

Afastamentos dos Professores do Departamento de Ciências Humanas (PCH): professores Maurílio 131 

Machado Lima Júnior, Cecília Neves Lima, Pablo de Vargas Guimarães e Rossana Maria Papini (sendo 132 

o primeiro o presidente). Em votação: APROVADO. 6) Monitoria: A professora Jacqueline Gomes 133 

informou sobre a prorrogação da data do fim do Programa de Monitoria 2020 (de vinte e um de 134 

dezembro do ano corrente para primeiro de maio do próximo ano), comunicada através da Instrução 135 
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de Serviço número 23/2020 da PROGRAD, publicada  no Boletim de Serviço da UFF número duzentos 136 

e quinze, no último vinte e cinco de novembro.  Por essa prorrogação, a professora comunica sua 137 

permanência na coordenação do programa por apenas mais esse período de tempo.  7) Progressão: 138 

7.1) Encaminhamento: aprovar os professores Silvio Cezar de Souza Lima, matrícula SIAPE 139 

2076619, Paula Arantes Botelho Briglia Habib, matrícula SIAPE 1422340 e Ana Paula da Silva, 140 

matrícula SIAPE 1313957, sob a presidência do primeiro, para comporem a Banca de Avaliação de 141 

Progressão Horizontal de Adjunto C1 para Adjunto C2 da professora Francisca Marli Rodrigues de 142 

Andrade, matrícula SIAPE 1718049. Em votação: APROVADO. 7.2) Encaminhamento: aprovar os 143 

professores Eduardo Quintana, matrícula SIAPE 2642741, Diego Chabalgoity, matrícula SIAPE 144 

2241796 e Leonardo Gama Campos, matrícula SIAPE 1578908, sob a presidência do primeiro, para 145 

comporem a Banca de Avaliação de Progressão Horizontal de Adjunto A1 para Adjunto A2 do professor 146 

Alen Batista Henriques, matrícula SIAPE 3080249. Em votação: APROVADO. 7.3) 147 

Encaminhamento: aprovar os professores Diego Chabalgoity, matrícula SIAPE 2241796, Virgínia 148 

Georg Schindhelm, matrícula SIAPE 1211671 e Alexsandra dos Santos Oliveira, matrícula SIAPE 149 

2997763, sob a presidência do primeiro, para comporem a Banca de Avaliação de Progressão 150 

Horizontal de Adjunto C2 para Adjunto C3 da professora Cecília Neves Lima, matrícula SIAPE 151 

2619073. Em votação: Aprovado. 7.4) Encaminhamento: aprovar os professores Silvio Cezar de 152 

Souza Lima, matrícula SIAPE 2076619, Ana Paula da Silva, matrícula SIAPE 1313957 e Fábio Alves 153 

Gomes de Oliveira, matrícula SIAPE 2280576, sob a presidência do primeiro, para comporem a Banca 154 

de Avaliação de Progressão Horizontal de Adjunto A1 para Adjunto A2 da professora Paula Arantes 155 

Botelho Briglia Habib, matrícula SIAPE 1422340. Em votação: APROVADO. 7.5) 156 

Encaminhamento: aprovar os professores Ana Paula da Silva, matrícula SIAPE 1313957, Paula 157 

Arantes Botelho Briglia Habib, matrícula SIAPE 1422340 e Francisca Marli Rodrigues de Andrade, 158 

matrícula SIAPE 1718049, sob a presidência da primeira, para comporem a Banca de Avaliação de 159 

Progressão Horizontal de Adjunto C2 para Adjunto C3 do professor Silvio Cezar de Souza Lima, 160 

matrícula SIAPE 2076619. Em votação: aprovado. 8) Estágio Probatório: Encaminhamento: 161 

aprovar o segundo período (24 meses) de Estágio Probatório do professor Alen Batista Henriques, 162 
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tendo em vista a apresentação do parecer de avaliação pelo professor Diego Chabalgoiy (membro da 163 

banca avaliadora), que considera o período de Estágio Probatório do referido professor Aprovado. Em 164 

votação: APROVADO o segundo período (24 meses) de Estágio Probatório do professor Alen 165 

Batista Henriques. 9) Projetos e Eventos: 9.1) Encaminhamento: aprovar a reapresentação do 166 

projeto “Estratégias de Ensino e Aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais para Surdos e Ouvintes”, 167 

período de execução 2021, coordenado pela professora Ma. Isabelle de Araújo Lima e Souza. Em 168 

votação: APROVADO. 9.2) Encaminhamento: aprovar a apresentação do Projeto de Pesquisa “O 169 

Real e o Possível: Heterotopias na Escola da Roça”, período de execução 2021-2022, coordenado pela 170 

professora Dra. Mitsi Pinheiro de Lacerda Benedito. Em votação: APROVADO. 9.3) 171 

Encaminhamento: aprovar a reapresentação do Projeto de Extensão “Grupo de Estudos Itinerantes”, 172 

período de execução 2021-2022, coordenado pela professora Dra. Mitsi Pinheiro de Lacerda Benedito. 173 

Em votação: APROVADO. 9.4) Encaminhamento: aprovar a apresentação do Projeto de Ensino 174 

“Leituras Freirianas: a Pedagogia do Oprimido”, período de execução 2021, coordenado pela 175 

professora Dra. Mitsi Pinheiro de Lacerda Benedito. Em votação: APROVADO. 9.5) 176 

Encaminhamento: aprovar a apresentação do Projeto de Ensino “Programa Institucional de 177 

Residência Pedagógica – PIRP-UFF”, coordenado pela professora Dra. Amanda Oliveira Rabelo. Em 178 

votação: APROVADO. 9.6) Encaminhamento: aprovar a reapresentação do Programa de Extensão 179 

"Observatório na Comunidade", período de execução 2021, coordenado pela professora Dra. 180 

Jacqueline de Souza Gomes. Em votação: APROVADO. 9.7) Encaminhamento: aprovar a 181 

reapresentação do Projeto de Extensão "Cineclube Quarentenautas", período de execução 2021, 182 

coordenado pela professora Dra. Jacqueline de Souza Gomes. Em votação: APROVADO. 9.8) 183 

Encaminhamento: aprovar a reapresentação do Projeto de Ensino "Leituras Virtuais de Educação", 184 

período de execução 2021, coordenado pela professora Dra. Jacqueline de Souza Gomes. Em votação: 185 

APROVADO. 9.9) Encaminhamento: aprovar a reapresentação do Projeto de Extensão "Leituras 186 

Virtuais sobre Educação Inclusiva", período de execução 2021, coordenado pela professora Dra. 187 

Jacqueline de Souza Gomes. Em votação: APROVADO. 9.10) Encaminhamento: aprovar a 188 

reapresentação do Projeto de Extensão "Observatório Convida", período de execução 2021, 189 
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coordenado pela professora Dra. Jacqueline de Souza Gomes. Em votação: APROVADO. 9.11) 190 

Encaminhamento: aprovar a reapresentação do Grupo de Pesquisa "Observatório da Inclusão em 191 

Educação e Direitos Humanos", período de execução 2021, coordenado pela professora Dra. Jacqueline 192 

de Souza Gomes. Em votação: APROVADO. 9.12) Encaminhamento: aprovar a reapresentação do 193 

Projeto de Extensão: "O que é? O que é?”, período de execução 2021, coordenado pela professora Dra. 194 

Jacqueline de Souza Gomes. Em votação: APROVADO. 9.13) Encaminhamento: aprovar a 195 

apresentação do Projeto de Extensão "Formação de Professores(as) para o AEE", coordenado pela 196 

professora Dra. Jacqueline de Souza Gomes. Em votação: APROVADO. 9.14) Encaminhamento: 197 

aprovar a apresentação do Projeto de Extensão: "Formação de Professores(as) para o uso de 198 

Tecnologias Assistivas", em parceria com o LATECA/UERJ, coordenado pela professora Dra. 199 

Jacqueline de Souza Gomes. Em votação: APROVADO. 9.15) Encaminhamento: aprovar a 200 

apresentação do Projeto de Extensão: "Formação Básica para a Inclusão na Educação Básica", 201 

coordenado pela professora Dra. Jacqueline de Souza Gomes. Em votação: APROVADO. 9.16) 202 

Encaminhamento: aprovar a apresentação do Evento de Extensão "II Encontro sobre Inclusão em 203 

Educação e Direitos Humanos" e "I Jornada de Pesquisas do Observatório da Inclusão em Educação e 204 

Direitos Humanos", coordenado pela professora Dra. Jacqueline de Souza Gomes. Em votação: 205 

APROVADO. 9.17) Encaminhamento: aprovar a reapresentação do Grupo de Estudos “Grupo de 206 

Estudos sobre Ensino e Aprendizagem à luz da Sociologia do Diagnóstico", período de execução 2021, 207 

coordenado pela professora Dra. Jacqueline de Souza Gomes. Em votação: APROVADO. 9.18) 208 

Encaminhamento: aprovar a apresentação do Projeto de Pesquisa “Permacultura e Biorregionalismo 209 

nas Pesquisas e Práticas Pedagógicas da Educação do Campo”, coordenado pelo professor Dr. Maurílio 210 

Machado Lima Júnior. Em votação: APROVADO. 9.19) Encaminhamento: aprovar a apresentação 211 

do Projeto de Pesquisa “Processos de Subjetivação e Atenção Psicossocial”, coordenado pela 212 

professora Dra. Maria Goretti Andrade Rodrigues. Em votação: APROVADO. 9.20) 213 

Encaminhamento: aprovar a apresentação do Projeto de Pesquisa “Experiências Cotidianas e 214 

Processos Inclusivos na Educação em Tempos de COVID19”, coordenado pela professora Dra. Maria 215 

Goretti Andrade Rodrigues. Em votação: APROVADO. 10) Assuntos Gerais. Não houve colocações. 216 
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Eu, Francine Mathias Brum – SIAPE 2189823, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e por 217 

Leandro Roberto Neves – SIAPE 1514478, Subchefe do Departamento de Ciências Humanas. Santo 218 

Antônio de Pádua, dois de dezembro de dois mil e vinte. Francine Mathias Brum ___________ Leandro 219 

Roberto Neves_______________. --------------------------------------------------------------------------------220 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------221 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 222 


