1

ATA N.º 91 DA REUNIÃO EXTRORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS

2

HUMANAS (PCH). No décimo quinto dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às dez

3

horas da manhã, através da Ferramenta “Google Meet” da Plataforma da Google, reúnem-se

4

remotamente os membros deste Departamento (PCH), sob a presidência do Chefe do departamento,

5

professor Leandro Roberto Neves, com a presença dos seguintes docentes: Ana Paula da Silva,

6

Alexsandra dos Santos Oliveira, Andréa Cardoso Reis, Cristiana Callai de Souza, Eduardo Quintana,

7

Fábio Alves Gomes de Oliveira, Fernanda Fochi Nogueira Insfran, Fernando de Souza Paiva, Isabelle

8

de Araújo Lima e Souza, Jacqueline de Souza Gomes, Leonardo Gama Campos, Maria Goretti

9

Andrade Rodrigues, Maurílio Machado Lima Júnior, Michelle Lima Domingues, Mitsi Pinheiro de

10

Lacerda Benedito, Pablo de Vargas Guimarães, Paula Arantes Botelho Briglia Habib, Rolf Malungo

11

Ribeiro de Souza, Romàn Eduardo Goldenzweig, Sandro Tiago da Silva Figueira e Virgínia Georg

12

Schindhelm. Ausências Justificadas: Alen Batista Henriques, Cecília Neves Lima, Diego

13

Chabalgoity, Francisca Marli Rodrigues de Andrade, Maristela Barenco Corrêa de Mello, Rossana

14

Maria Papini, Silvio Cezar de Souza Lima. Professora cedida nesta data: Bernardina Maria de Souza

15

Leal. A pauta da reunião é: 1) Informes; 2) Aprovação da ata nº90, referente à reunião ordinária

16

de 1º de dezembro; 3) Aprovação de RADs; 4) Estágio Probatório; 5) Projetos e Eventos; 6)

17

Progressões; 7) Concursos e Seleções; 8) Comissão para análise de Documentos e Informações

18

para Movimentação de servidor para o PCH; apresentação de parecer; 9) Comissão de

19

Afastamentos dos professores do PCH; Informes; 10) Monitoria; indicação de coordenador

20

para 2022; 11) Procedimento para recepção e tratamento de pedidos externos em caso de vaga

21

ociosa; encaminhamentos. 1) Informes: 1.1) Iniciando a reunião, o professor Fernando Paiva deu

22

os seguintes informes: a) sobre a publicação, no BS UFF 229, de 14/12/2021, da Resolução CEPEx

23

número 583, de 08/12/2021, Seção III, página 60, com as novas regras para concurso público de

24

ingresso na carreira de magistério superior da Universidade Federal Fluminense. b) sobre a

25

realização do I Encontro Integrador entre os alunos das disciplinas "Prática Pedagógica e Iniciação

26

Científica do Instituto de Educação de Miracema" e alunos da disciplina "Pesquisa e Prática

27

Educativa III". O Encontro teve 82 presentes, dentre alunos do curso de Pedagogia, alunos do Curso
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28

Normal de Miracema e Professores do Curso Normal do Instituto de Educação de Miracema, que no

29

próximo ano fará 100 anos. 1.2) Em seguida, o professor Eduardo Quintana deu os informes da

30

Comissão de organização do Quadro de Horários do Curso de Pedagogia, informando que logo após

31

esta reunião será enviado, por e-mail, o formulário de solicitação de disciplinas, a lista das disciplinas

32

por período do curso de Pedagogia e a lista das demandas das Licenciaturas para o período de 2022-

33

1. Ele pediu aos professores para enviarem as respostas diretamente para o e-mail da Comissão:

34

uffquintana2021@gmail.com. 1.3) Continuando os informes, a professora Alexsandra Oliveira pediu

35

que constasse em ata as seguintes informações: a) a abertura de seu processo de cancelamento das

36

férias que estavam programadas para o período de 13.12.2021 a 22.12.2021, levando em conta

37

demandas administrativas, inclusive por parte do PCH, quanto ao processo seletivo que ela preside.

38

Ela informou que, como não foi possível fazer a alteração no sistema (SIGEPE) – por causa da

39

proximidade, ela precisou abrir o processo no SEI e ainda aguarda resposta do setor responsável. b)

40

sua participação, juntamente com a professora Jacqueline Gomes e com a professora Margarida

41

Pacheco (do PEB), na Comissão de Elaboração de proposta de Nova Instrução Normativa de

42

transição do Estágio remoto para Estágio Presencial, conforme DTS PROGRADE nº 16 de 23 de

43

novembro de 2021. Ela acrescentou que foi enviada por e-mail, nesta data, a todos os professores que

44

ministram a disciplina PPE, a Minuta do documento instrutivo elaborado pela referida comissão. 1.4)

45

Logo após a professora Paula Habib fez os informes da última reunião do CEPEX, destacando a nova

46

regulamentação para concursos e os novos calendários administrativo e escolar da UFF aprovados.

47

Ela acrescentou que se iniciou a discussão sobre a minuta do documento de instrução sobre o

48

processo de retorno presencial e que ainda haverá algumas reuniões extraordinárias para tratar do

49

assunto a partir do mês de janeiro. 2) Aprovação da ata PCH número noventa, referente à reunião

50

ordinária de primeiro de dezembro: Encaminhamento: aprovar a ata do PCH número noventa,

51

referente à reunião ordinária departamental realizada no dia primeiro de dezembro. A mesma foi

52

enviada para apreciação dos professores no dia sete deste mês, por e-mail. Em votação:

53

APROVADA. 3) Aprovação de RADs: 3.1) Encaminhamento: aprovar os RADs 2021 dos

54

professores Júlio César Medeiros da Silva Pereira e Michelle Lima Domingues, apresentados por e-
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55

mail a todos. Em votação: APROVADOS. 3.2) Encaminhamento: aprovar o RAD 2021 parcial da

56

professora Virgínia Georg Schindhelm, apresentado por e-mail a todos os professores. Em votação:

57

APROVADO. 4) Estágio Probatório: 4.1) Encaminhamento: aprovar o Estágio Probatório da

58

professora Alexsandra dos Santos Oliveira, tendo em vista a apresentação de parecer favorável à

59

aprovação dos 32 meses de Estágio Probatório da referida professora pelo professor Eduardo

60

Quintana, presidente da Banca. Em votação: APROVADO O ESTÁGIO PROBATÓRIO (32

61

MESES) DA PROFESSORA ALEXSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA. 5) Projetos e Eventos:

62

5.1) Encaminhamento: aprovar o projeto coletivo "Direito à moradia: os princípios político-

63

pedagógicos de organização comunitária e de luta pela moradia popular na cidade do Rio de Janeiro",

64

coordenado

65

Encaminhamento: aprovar o projeto de extensão "Projeto Trama: Ensino, Mídia & Direitos

66

Humanos em multi perspectivas", coordenado pelo professor Júlio César Pereira. Em votação:

67

APROVADO. 5.3) Encaminhamento: aprovar o Projeto de Pesquisa "Didática da/na Educação

68

Superior: reconfigurando o vivido e construindo outros modos de professorar em co-labor-ação",

69

coordenado pelo professor Tiago Figueira. Em votação: APROVADO. 5.4) Encaminhamento:

70

aprovar o Projeto de Pesquisa "Marronage moderno?: a busca e prática da liberdade no mundo

71

contemporâneo", coordenado pela professora Ana Paula da Silva. Em votação: APROVADO. 5.5)

72

Encaminhamento: aprovar o Projeto de Extensão "Gestão Escolar, Política e Subjetividade: O que

73

se Mostra e se Manifesta no Diálogo com Professores/ Gestores no Noroeste", coordenado pela

74

professora Alexsandra Oliveira. Em votação: APROVADO. 5.6) Encaminhamento: aprovar a

75

continuidade do "Núcleo de Estudos e Pesquisas Saberes, Conflitos e Territórios", iniciado em 2014,

76

coordenado pelo professor Rolf de Souza e vice-coordenado pela professora Michelle Domingues.

77

Em votação: APROVADO. 6) Progressões: 6.1) Encaminhamento: aprovar a formação de banca

78

para a progressão do professor Júlio César Pereira, de adjunto C2 para adjunto C3 com a seguinte

79

composição: professor Rolf Malungo Ribeiro de Souza (presidente), professora Michelle Lima

80

Domingues e professora Paula Arantes Botelho Briglia Habib. Em votação: APROVADO. 7)

81

Concursos e Seleções: 7.1) Encaminhamento: aprovar a abertura de Processo Seletivo para

pela

professora

Michelle

Domingues.

Em

votação:

APROVADO.
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82

professor substituto, 1 vaga(s), classe ASSISTENTE, nível I, regime 40 HORAS (na vaga 924436, da

83

professora Jacqueline Gomes de Souza, para o período de seu afastamento para a realização de

84

estágio pós-doutoral na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que será realizado de 25/03/22

85

a 25/03/23) com seguintes especificações: Área de conhecimento: Pesquisa e Prática Educativa em

86

Educação do Campo; Pré-requisitos de Graus e Títulos dos Candidatos (bem como da área de sua

87

obtenção): Licenciatura em Educação do Campo; ou Pedagogia; ou Licenciatura em Ciências

88

Sociais; ou Licenciatura em História; ou Licenciatura em Filosofia. Mestrado: Educação; ou Ensino;

89

ou Políticas Sociais; ou Áreas afins. Pesos específicos das Provas: Curriculum - Peso 1; Didática -

90

Peso 2; e Escrita - Peso 3. Em votação: APROVADA. A professora Jacqueline Gomes pediu que

91

constasse nesta ata o seguinte texto, que ela redigiu no chat da reunião “Gostaria que constasse na ata

92

que o concurso está sendo aberto para uma vaga que não é dentro do perfil do meu concurso. Eu não

93

sou professora de PPE”. 7.2) Encaminhamento: aprovar a formação de banca do Processo Seletivo

94

para professor substituto, para a área de Pesquisa e Prática Educativa em Educação do Campo, com a

95

seguinte composição: Titulares: professores Fabio Alves Gomes de Oliveira (presidente), Paula

96

Arantes Botelho Briglia Habib e Rolf Malungo Ribeiro de Souza. Suplentes: professores Eduardo

97

Quintana e Michele Lima Domingues Em votação: APROVADA. 7.3) Aprovação de nome para

98

suplência do Processo Seletivo para a área de Educação (considerando a saída de membro

99

titular): Considerando a saída da professora Cecília Neves Lima, que foi substituída pela professora

100

Alexsandra dos Santos Oliveira (que é a atual presidente da banca, a pedido da professora Maria

101

Goretti Andrade Rodrigues), foi feito o seguinte encaminhamento: aprovar a entrada do professor

102

Eduardo Quintana para compor a suplência da banca do Processo Seletivo para a área de Educação.

103

Em votação: APROVADO. Após as alterações, a nova formação da banca para o processo seletivo

104

na área de Educação é a seguinte: Titulares: professoras Alexsandra dos Santos Oliveira (presidente),

105

Maria Goretti Andrade Rodrigues e Isabelle de Araújo Lima e Souza. Suplentes: professores:

106

Leandro Roberto Neves e Eduardo Quintana. 8) Comissão para análise de Documentos e

107

Informações para Movimentação de servidor para o PCH; apresentação de parecer: 8.1) O

108

professor Leandro Neves iniciou o ponto inteirando os colegas sobre o processo do pedido do
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109

professor Thiago Santos desde a chegada do seu e-mail ao departamento até a criação da comissão

110

para tratar especificamente do assunto. Ele explicou que a expectativa do Departamento com a

111

criação da comissão era de que, com o parecer em mãos, fosse possível dar início a um processo no

112

SEI, que solicitasse formalmente uma manifestação dos órgãos superiores, como a PROGEPE, a

113

respeito da possibilidade dessa movimentação ou não dentro da UFF. 8.2) Em seguida, o professor

114

Maurílio Lima Júnior, presidente da comissão, informou que foi feito um trabalho de verificação da

115

possibilidade desse tipo de movimentação (sugerida pelo professor Thiago Santos no e-mail) e que

116

foi constatando que a ação é prevista na Lei 8.112. Ele acrescentou que o parecer (enviado a todos

117

por e-mail no último dia 10) detalha esse levantamento do que existe de legislação sobre o assunto,

118

além de emitir um posicionamento da comissão sobre o que indica o Departamento a fazer. O

119

professor salientou que o parecer final favorável, emitido pela comissão, não se trata da análise do

120

docente, mas da legislação e viabilidade da movimentação apenas. Ele recomenda a criação de uma

121

nova Comissão que possa estudar o perfil do professor e das demandas do departamento que

122

poderiam ser atendidas com a referida movimentação, apresentando então uma justificativa para a

123

realização do processo de “movimentação para compor força de trabalho”. 8.3) Retomando a palavra,

124

o professor Leandro fez os seguintes encaminhamentos: 8.3.1) Encaminhamento: aprovar o parecer

125

apresentado pela Comissão para análise de Documentos e Informações para Movimentação de

126

servidor para o PCH, que foi enviado por e-mail a todos no último dia 10 de dezembro. Em votação:

127

APROVADO. 8.3.2) Encaminhamento: Aprovar a formação de uma comissão (que será designada

128

pela chefia de departamento e pelas duas coordenações de cursos do PCH) com autonomia para

129

realizar entrevistas ou procedimentos afins para determinação do perfil do professor e de atendimento

130

desse perfil com relação às necessidades do Departamento. Em votação: APROVADO. 9) Comissão

131

de Afastamentos dos professores do PCH; Informes; O professor Maurílio Lima Jr. informou que

132

algumas alterações foram realizadas em atendimento às solicitações dos docentes, com

133

consentimento do grupo. Ele acrescentou que a nova planilha contempla os próximos dois anos de

134

afastamentos no departamento e será enviada ainda neste dia, pelo departamento, por e-mail, a todos.

135

Complementando a fala, o professor Pablo de Vargas solicitou que todos observem principalmente o
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136

período de 2023, para que as sugestões ou solicitações necessárias já sejam sinalizadas à Comissão.

137

10) Monitoria; indicação de coordenador para 2022: o professor Leandro Neves informou a todos

138

sobre a resposta da Divisão de Monitoria da PROGRAD aos questionamentos feitos na última

139

reunião, informando que é possível a nomeação de apenas um representante de Monitoria para cada

140

Departamento. Após discussões foi feito o seguinte encaminhamento: aprovar a organização de uma

141

reunião com os ex-coordenadores e com a atual coordenadora da Monitoria, sob a supervisão do

142

professor Romàn Goldenzweig, para a reorganização da Monitoria do Departamento. Em votação:

143

APROVADA. 11) Procedimento para recepção e tratamento de pedidos externos em caso de

144

vaga ociosa. Após discussões foi feito o seguinte encaminhamento: aprovar a criação da Comissão

145

de Análise para Aproveitamento de Vagas de Concursos Docentes pelo PCH, com a seguinte

146

composição: professor Fabio Alves Gomes de Oliveira (presidente) e Eduardo Quintana. Em

147

votação: APROVADA. 12) Assuntos Gerais: 12.1) Proposta de Conscientização da população

148

Paduana sobre a importância da vacinação contra a COVID. 12.1.1) A professora Fernanda

149

Insfran dividiu com os colegas sua preocupação com a percepção que ela está tendo (após alguns

150

contatos públicos com alunos do Instituto, moradores de Pádua) da quantidade de discentes que não

151

foram vacinados e que não querem ser vacinados contra a COVID, principalmente sob o viés

152

político-partidário individual. Ela propôs, juntamente com o professor Fábio de Oliveira, um

153

movimento de mobilização do Infes para a sensibilização de toda a cidade (com o auxílio de

154

parcerias com órgãos externos como a prefeitura e o IFF, por exemplo) com relação à importância

155

dessa vacinação. 12.1.2) Complementando a fala, o professor Fabio Oliveira sugeriu também uma

156

sequência de aulas públicas com pessoas convidadas, tanto da área da saúde, quanto das áreas das

157

Ciências Humanas, Sociais, Aplicadas, da Educação, especialistas da região. Ele acredita que se nos

158

debruçarmos sobre as estatísticas locais de vacinação poderemos ser até mais precisos e efetivos nas

159

regiões para as quais deveremos ser mais presentes nesse trabalho de conscientização. Ele também

160

colocou o LEA à disposição do INFES para a formatação de Cartilhas informativas sobre o tema.

161

12.1.3) O professor Eduardo Quintana também fez a sua contribuição, sugerindo que o assunto seja o

162

tema central da Aula Inaugural do Infes no início do próximo semestre letivo. Ele encorajou os
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163

colegas a também levarem a discussão para dentro de sala de aula durante todo o semestre. 12.1.4) A

164

professora Alexsandra Oliveira elogiou a iniciatova, destacando a necessidade de o Infes se

165

relacionar um pouco mais com a Comunidade local. 12.1.5) Em seguida, os professores

166

coordenadores do GT Acolhimento, GT Pela Diversidade, Nuc
Nucleo
leo Sankofa, BAKULO, LEA, LAPEH

167

e GEPSUB colocaram seus grupos à disposição desse projeto. 12.1.6) Encerrando a reunião, foi
f

168

estabelecido que a chefia de Dep
Departamento solicitará à Direção do Instituto, o encampamento da
d

169

proposta de realizar (junto às coordenações, departamentos, núcleos de pesquisas, laboratórios,

170

grupos de pesquisas e outros) um conjunto de ações que promov
promova a sensibilização à importância da

171

vacinação contra a COVID 19 no município de Pádua.. O professor Leandro Neves também fará a

172

sugestão de criação,, se possível, de um grupo de trabalho específico para a orga
organização e realização

173

da tarefa e solicitará que a proposta seja encaminhada antes da Aula Inaugural do próximo semestre,

174

considerando que o momento propiciará uma perfeita oportunidade de al
alcance
cance à grande parte da

175

comunidade local. Eu, Francine Mathias Brum – SIAPE 2189823, lavrei a presente
pre
ata, que será

176

assinada por mim e por Leandro Roberto Neves – SIAPE 1514478, Chefe
hefe do Departamento de

177

Ciências Humanas. Santo Antônio de Pádua, quinze de dezembro dee dois mil e vinte e um.
um Francine

178

Brum ____________
____ Leandro Neves ______________.
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