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ATA DA 96ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS (PCH) 
 
No oitavo dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às dez horas da manhã (horário de 1 

Brasília), através da Ferramenta “Google Meet” da Plataforma da Google, aconteceu remotamente 2 

a 96ª reunião do Departamento de Ciências Humanas do Instituto do Noroeste Fluminense de 3 

Educação Superior da Universidade Federal Fluminense. Estiveram presentes na reunião os 4 

seguintes membros: Alen Batista Henriques, Alexsandra dos Santos Oliveira, Ana Paula da Silva, 5 

Andréa Cardoso Reis, Eduardo Quintana, Fábio Alves Gomes de Oliveira, Fernanda Fochi Nogueira 6 

Insfran, Fernando de Souza Paiva, Isabelle de Araújo Lima e Souza, Júlio César Medeiros da Silva 7 

Pereira, Leandro Roberto Neves (chefe do departamento), Mitsi Pinheiro de Lacerda Benedito, 8 

Pablo de Vargas Guimarães, Regina Lúcia Fernandes de Albuquerque, Rolf Ribeiro de Souza, Romàn 9 

Eduardo Goldenzweig, Paula Arantes Botelho Briglia Habib (subchefe do departamento), Rossana 10 

Maria Papini, Sandro Tiago da Silva Figueira e Virgínia Georg Schindhelm. Ausências Justificadas: 11 

Cecília Neves Lima, Cristiana Callai de Souza, Diego Chabalgoity, Francisca Marli Rodrigues de 12 

Andrade, Leonardo Gama Campos, Maurílio Machado Lima Júnior e Silvio Cezar de Souza Lima. 13 

Professoras em afastamento/ férias: Jacqueline de Souza Gomes, Maria Goretti Andrade 14 

Rodrigues, Maristela Barenco Corrêa de Mello e Michelle Lima Domingues. Professora cedida 15 

nesta data: Bernardina Maria de Souza Leal. A pauta da reunião é: 1) Informes; 2) Aprovação da 16 

ata noventa e cinco da reunião ordinária departamental de maio de 2022; 3) Progressão 17 

Funcional; 4) Aprovação de cooperação Interinstitucional para oferta de curso EAD; 5) Criação 18 

de Disciplina; 6) Projetos e Eventos; 7) Assuntos Gerais. 1) Informes: 1.1) Iniciando a reunião, o 19 

professor Leandro passou a palavra para o professor Edson Teixeira, representante da diretoria da 20 

ADUFF, para os informes sindicais. 1.2) Após os informes do sindicato, assumindo a fala, o 21 

professor Roberto Salles e a professora Izabel Paixão, candidatos à reitoria da UFF, se 22 

apresentaram e fizeram uma fala sobre as propostas da chapa 3 para o pleito, que será realizado 23 

ainda este ano na Universidade. Logo depois, convidaram todos a participarem do encontro 24 

presencial de campanha que acontecerá nesta data, às 18h, no auditório do Infes. 1.3) Em seguida, 25 

a professora Alexsandra Oliveira informou aos presentes sua aprovação no Programa Residência 26 

Pedagógica – Edital 02/2022 da UFF/Prograd/Divisão de Prática Discente e  Edital da CAPES  24/22 27 

CAPES, na função de professora orientadora do Curso de Pedagogia de Pádua. A Informação 28 

também será encaminhada ao Colegiado de Curso, como um pré-requisito exigido pela CAPES.  A 29 

professora também comunicou, como membro da comissão organizadora do evento, que o prazo 30 

para submissão de trabalhos (resumo expandido) no XIII Seminário Nacional de Formação dos 31 

Profissionais da Educação foi prorrogado para até dia 13 de junho. A docente incentivou os 32 

professos do departamento a compartilharem suas experiências de ensino, pesquisa e extensão. 33 

1.4) Encerrando os informes, a professora Virgínia Schindhelm atualizou os colegas sobre o 34 
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andamento de seu processo referente ao ressarcimento de bilhetes de transporte rodoviário 35 

(mencionado pela docente na última reunião departamental), informando que o pedido foi 36 

deferido no último dia 17. Ela apresentou alguns trechos do processo e acrescentou que ainda não 37 

recebeu os valores do reembolso, mas que acredita ser apenas uma questão de tempo. Após a 38 

fala, o professor Leandro Neves pediu a colaboração da professora Virgínia Schindhelm para tornar 39 

público o caso ocorrido, de forma a dar ciência a outros servidores da UFF com mais de 65 anos 40 

sobre o direito legítimo que eles têm ao ressarcimento de bilhetes. Encerrando o tema, a 41 

professora Virgínia Schindhelm agradeceu o apoio e suporte que recebeu, tanto da chefia de 42 

departamento quanto da servidora técnica do Infes, Vanessa Paiva. 2) Aprovação da ata noventa 43 

e cinco da reunião ordinária departamental de maio de 2022. Encaminhamento: aprovar a ata 44 

do PCH número noventa e cinco, referente à reunião ordinária departamental realizada no dia 45 

quatro de maio. O documento foi enviado para apreciação de todos no dia vinte e três de maio, 46 

por e-mail. Em votação: APROVADA. 3) Progressão Funcional: 3.1) Encaminhamento: aprovar o 47 

parecer de progressão funcional que instrui o processo SEI 23069.160041/2022-89, favorável à 48 

aprovação da progressão funcional docente do professor Júlio César Medeiros da Silva Pereira, de 49 

Adjunto C2 para Adjunto C3. Em votação: APROVADO. 3.2) Encaminhamento: aprovar o parecer 50 

de progressão funcional que instrui o processo SEI 23069.159086/2022-1, favorável à aprovação 51 

da progressão funcional docente do professor Fábio Alves Gomes de Oliveira, de Adjunto C1 para 52 

Adjunto C2. Em votação: APROVADO. 3.3) Encaminhamento: aprovar o parecer de progressão 53 

funcional que instrui o processo SEI 23069.166227/2022-41, favorável à aprovação da progressão 54 

funcional docente da professora Fernanda Fochi Nogueira Insfran, de Adjunto C3 para Adjunto C4. 55 

Em votação: APROVADO. 4) Aprovação de cooperação Interinstitucional para oferta de curso 56 

EAD: Encaminhamento: aprovar a cooperação entre o Laboratório de Ética Ambiental e Animal 57 

(LEA) da UFF - coordenado pelos professores Fabio Alves Gomes de Oliveira (INFES-UFF) e Rita Leal 58 

Paixão (Biomédico-UFF) com o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal para o oferecimento 59 

do Curso EAD Veganismo Popular (Projeto VegMonitor). Em votação: APROVADO. 5) Criação de 60 

Disciplina: 5.1) Encaminhamento: aprovar a criação da disciplina “Pedagogia do Lugar”, elaborada 61 

pela professora Maria Goretti Andrade Rodrigues, conforme Formulário 13 encaminhado a todos 62 

por e-mail. Em votação: APROVADA. 6) Projetos e Eventos: 6.1) Encaminhamento: aprovar a 63 

continuação do curso de Extensão “Encontro de Formação Continuada”, coordenado pela 64 

professora Dra. Virgínia Georg Schindhelm. Em votação: APROVADA. 7) Assuntos Gerais: 7.1) O 65 

professor Leandro Neves pediu a colaboração dos colegas na divulgação de sua pesquisa, que está 66 

sendo aplicada pelo Grupo “Trincheiras Espaciais Simbólicas (GPTES)” na cidade de Pádua. Trata-67 

se de uma pesquisa socioeconômica realizada através de entrevistas com os moradores da cidade, 68 

colhendo opiniões e informações deles a respeito do bairro e da cidade. O objetivo geral é fazer 69 

um levantamento de indicadores e opiniões, que possibilitem mapear a situação socioespacial da 70 

população e as representações citadinas e do local da moradia. Objetiva também levantar a 71 

percepção dos moradores a respeito das mudanças climáticas e a disponibilidade de participarem 72 

em projetos ambientais comunitários. A participação da aplicação do questionário é voluntária, 73 

porém o discente da UFF receberá um certificado para horas acadêmicas elaborado pelo “Grupo 74 

Trincheiras Espaciais Simbólicas” / CNPq/INFES, com carga horária a ser definida – de acordo com 75 

o número de questionário aplicado e o tempo de aplicação. 7.2) Encerrando os assuntos gerais, o 76 

professor Fernando de Paiva compartilhou com todos sobre sua visita pedagógica ao Instituto de 77 

Educação de Miracema (IEM) no último dia primeiro, juntamente com 18 pessoas (alunos e 78 

técnicos administrativos do Infes). O evento contou com palestras base de um trabalho integrador 79 
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com as escolas normais do interior fluminense. Ele agradeceu pelo apoio que tem recebido de 80 

todos e manifestou sua satisfação com o trabalho realizado. Eu, Francine Mathias Brum, lavrei a 81 

presente ata, que será assinada por mim, pelo professor Leandro Roberto Neves, Chefe do 82 

Departamento de Ciências Humanas e pelos demais membros presentes. Santo Antônio de Pádua, 83 

oito de junho de dois mil e vinte e dois.  84 
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