
 

Ata nº 89 da Reunião Ordinária de 03/11/2021 do Departamento de Ciências Humanas - PCH Página 1/5 

ATA N.º 89 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 1 

(PCH). No terceiro dia do mês de novembro dois mil e vinte e um, 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 Leandro Roberto 4 

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

Oliveira, Ana Paula da Silva, Andréa Cardoso Reis, Cecília Neves Lima, Diego Chabalgoity, Eduardo 6 

Quintana, Fábio Alves Gomes de Oliveira, Fernanda Fochi Nogueira Insfran, Fernando de Souza 7 

Paiva, Isabelle de Araújo Lima e Souza, Jacqueline de Souza Gomes, Leonardo Gama Campos, 8 

Maria Goretti Andrade Rodrigues, Maristela Barenco Corrêa de Mello, Maurílio Machado Lima 9 

Júnior, Michelle Lima Domingues, Mitsi Pinheiro de Lacerda Benedito, Pablo de Vargas Guimarães, 10 

Paula Arantes Botelho Briglia Habib, Rolf Ribeiro de Souza, Romàn Eduardo Goldenzweig, Rossana 11 

Maria Papini, Sandro Tiago da Silva Figueira, Silvio César de Souza Lima e Virgínia Georg 12 

Schindhelm. Ausências Justificadas: Francisca Marli Rodrigues de Andrade. Professora cedida nesta 13 

data: Bernardina Maria de Souza Leal. A pautada reunião é: 1) Informes; 2) Aprovação da ata 88 14 

da reunião departamental de setembro; 3) Aprovação de RAD’s 2021; 4) Formação de 15 

Comissão Eleitoral para Chefia de Departamento; 5) Formação da Comissão de Organização 16 

do Quadro de Horários das Disciplinas do curso de Pedagogia para 2022; 6) Formação da 17 

Comissão de Organização do Quadro de Horários das Disciplinas do curso de Educação do 18 

Campo para 2022; 7) Estágio Probatório; 8) Progressão; 9) Afastamentos; 10) Projetos e 19 

Eventos; 11) Assuntos Gerais. 1.1) Iniciando a reunião, o professor Leandro Neves apresentou o 20 

novo professor do Departamento, professor Sandro Tiago da Silva Figueira, que iniciou as atividades 21 

na última semana, passando a palavra para que ele fizesse uma breve apresentação. 1.2) Retomando a 22 

palavra, o professor Leandro Neves solicitou a todos que, sempre que possível, quando atribuírem 23 

algum processo no SEI para a chefia de departamento, que possam elaborar um breve despacho 24 

(relatando a demanda específica do documento) de forma a facilitar o prosseguimento e acelerar sua 25 

tramitação, uma vez que, com o referido despacho, não haverá mais a necessidade de uma leitura 26 

integral do processo. 1.3) Em seguida foi colocada a necessidade de maior atenção e integral 27 

atendimento de todos à regra de que os documentos levados para apreciação e aprovação na plenária 28 
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devem estar previamente assinados, com todas as assinaturas obrigatórias (por exemplo: três 29 

assinaturas, em caso de Parecer). Isso se faz necessário pois não é permitida a instrução de processos 30 

no SEI com documentos faltando assinatura. 1.4) Por último, o chefe de departamento explicou aos 31 

presentes sobre a situação da solicitação de movimentação do servidor Tiago da Silva, narrando os 32 

fatos relacionados ao assunto que ocorreram e sinalizando a necessidade do PCH iniciar um Processo 33 

no SEI para que haja, por parte dos órgãos competentes, uma resposta oficial sobre o fluxo do 34 

processo para esse tipo de movimentação. O professor acrescentou que será inserido na pauta da 35 

próxima reunião um tópico específico para a discussão desse assunto. O professor Silvio pediu a 36 

palavra e confirmou a informação da chefia do departamento sobre a necessidade da instruir um 37 

processo para que as instâncias superiores ao departamento se manifestassem. O professor Leandro 38 

comentou da necessidade da comissão da avaliação da documentação emitir um parecer e que o 39 

mesmo será inserido na pauta da próxima reunião, num tópico específico para a discussão do parecer 40 

e instrução final do processo. 1.5) Dando continuidade aos informes, a professora Paula Habib deu os 41 

informes da última reunião do CEPEX, ocorrida no último dia vinte e sete, destacando a abordagem 42 

que foi dada aos assuntos do retorno ao trabalho presencial na UFF. 1.6) Em seguida, o professor 43 

Eduardo Quintana informou aos colegas sobre a realização da Conferência Nacional de Educação – 44 

CONAE aqui em Santo Antônio de Pádua, na próxima semana, comunicando que ele estará 45 

responsável pelo “Eixo 3”, pedindo a todos que tiverem alguma proposta de tema,  que entrem em 46 

contato com ele para que ele possa fazer a representação da matéria desejada no referido evento. 1.7) 47 

Logo após a professora Fernanda Insfran deu os informes sobre a reunião do CUV, dando enfoque à 48 

homologação da eleição do Colegiado de Unidade do INFES. 1.8) Continuando, o professor Silvio 49 

Lima complementou a fala da professora Fernanda Insfran sobre a aprovação do Colegiado de 50 

Unidade do Infes na reunião do CUV, detalhando o tratamento do assunto na referida reunião. Ele 51 

também informou que o documento de ordem de retorno imediato ao trabalho presencial, emitido 52 

pelo Ministério Público Federal a algumas instituições, não incluiu o nome da UFF, configurando a 53 

manutenção da decisão de que o Infes não deverá retornar às atividades presenciais neste ano de 54 

2021. 2) Aprovação da ata oitenta e oito da reunião departamental de setembro: 55 

Encaminhamento: aprovar a ata PCH número oitenta e oito, referente à reunião ordinária 56 
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departamental realizada no último dia primeiro de setembro. A mesma foi enviada para apreciação 57 

dos professores no dia seis de outubro, por e-mail. Em votação: APROVADA. 3) Aprovação de 58 

RAD’s 2021: 3.1) Encaminhamento: aprovar o RAD 2021 do professor Fernando de Souza Paiva. 59 

Em votação: APROVADO. 3.2) Encaminhamento: aprovar o RAD parcial de 2021 da professora 60 

Paula Arantes Botelho Briglia Habib. Em votação: APROVADO. 4) Formação de Comissão 61 

Eleitoral para Chefia de Departamento: Encaminhamento: aprovar a participação dos 62 

professores Eduardo Quintana (Titular) e Isabelle de Araújo Lima e Souza (suplente) na comissão 63 

Eleitoral para Chefia de Departamento do PCH para o biênio 2022-2024. Em votação: APROVADO.  64 

5) Formação da Comissão de Organização do Quadro de Horários das Disciplinas do curso de 65 

Pedagogia para 2022: Encaminhamento: aprovar a formação da Comissão de Organização do 66 

Quadro de Horários das Disciplinas do curso de Pedagogia para 2022 com a seguinte composição: 67 

professora Cecília Neves Lima (presidente), professor Eduardo Quintana e professor Diego 68 

Chabalgoity. Em votação: APROVADA. 6) Formação da Comissão de Organização do Quadro 69 

de Horários das Disciplinas do curso de Educação do Campo para 2022: Encaminhamento: 70 

aprovar a formação da Comissão de Organização do Quadro de Horários das Disciplinas do curso de 71 

Educação do Campo para 2022 com a seguinte composição: professor Leonardo Gama Campos 72 

(presidente), professor Maurílio Lima Jr. e professora Ana Paula da Silva. Em votação: 73 

APROVADA.  7) Estágio Probatório: 7.1) Encaminhamento: aprovar a formação da Comissão de 74 

Avaliação de Estágio Probatório do professor Sandro Tiago da Silva Figueira com a seguinte 75 

composição: professora Cecília Neves Lima (presidente), professora Virgínia Georg Schindhelm e 76 

professora Alexsandra dos Santos Oliveira. Em votação: APROVADA. 7.2) Encaminhamento: 77 

aprovar o período de 32 meses de Estágio Probatório da professor Paula Arantes Botelho Briglia 78 

Habib, considerando o parecer favorável apresentado pelo presidente da banca avaliadora, professor 79 

Silvio Cezar de Souza Lima. Em votação: APROVADO O PERÍODO DE 32 MESES DE ESTÁGIO 80 

PROBATÓRIO DA PROFESSORA PAULA ARANTES BOTELHO BRIGLIA HABIB. 8) 81 

Progressão: Encaminhamento: aprovar a formação da Comissão de Avaliação de Progressão (de 82 

Adjunto C1 para Adjunto C2) da professora Virgínia Georg Schindhelm com a seguinte composição: 83 

professor Eduardo Quintana (presidente), professora Maristela Barenco Corrêa de Mello e professora  84 
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Alexsandra dos Santos Oliveira. Em votação: APROVADA. 9) Afastamentos: 9.1) 85 

Encaminhamento: aprovar o afastamento da professora Jacqueline de Souza Gomes, para a 86 

realização de estágio pós-doutoral na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pelo período de 87 

25/03/22 a 25/03/23. Em votação: APROVADO. 9.2) Encaminhamento: aprovar o afastamento da 88 

professora Maria Goretti Andrade Rodrigues, no período de 01/03/22 a 01/06/2022 para usufruto de 89 

sua licença capacitação no “Coletivo DiFerenças e Alteridade na Educação” produzindo estudos na 90 

área da diferença e da desmedicalização da educação, no Programa de Pós-Graduação em Educação – 91 

Processos Formativos e Desigualdades Sociais da FFP/UERJ, conforme processo 92 

23069.160809/2021-33. Em votação: APROVADO. 10) Projetos e Eventos: Encaminhamento: 93 

aprovar o Projeto PIBIC nº IC210465, intitulado “Professores Formadores de Professores: Múltiplos 94 

Olhares Docentes acerca da Resolução CNE/CES/CES02/19”, coordenado pela professora Dra. 95 

Cecília Neves Lima. Em votação: APROVADO. 11) Assuntos Gerais: 11.1) Participação em 96 

Eventos Externos: 11.1.1) participação da professora Maria Goretti Andrade Rodrigues no “XIV 97 

Congreso Argentino de Salud Mental”, ocorrido de 20 a 22 de outubro deste ano, em Buenos Aires, 98 

no formato online, com apresentação do trabalho "Formação profissional em saúde mental e 99 

articulação da rede de atenção psicossocial no território". 11.1.2) Participação da professora Paula 100 

Habib na coordenação do Simpósio Temático “Raça, Ciência e Saúde no contexto da Escravidão e do 101 

pós-Emancipação”, no “3º História e Parcerias”, realizado pela Associação Nacional de História 102 

(ANPUH), de maneira remota, entre os dias 18 e 22 de outubro de 2021. Simpósio Temático 103 

coordenado em conjunto com a professora Iamara Viana (PUC-Rio; UERJ) e Silvio Lima (UFF). 104 

11.1.3) Participação da professora Paula Habib com a apresentação do trabalho “O corpo negro em O 105 

Presidente Negro ou O Choque das Raças. O romance americano de 2228, de Monteiro Lobato”, no 106 

Simpósio Temático “Raça, Ciência e Saúde no contexto da Escravidão e do pós-Emancipação”, no 107 

“3º História e Parcerias”, realizado pela Associação Nacional de História – ANPUH, de maneira 108 

remota, no dia 21 de outubro de 2021. 11.1.4) Participação da professora Paula Habib no evento 109 

“Maracanan em Revista”, organizado pela Revista Maracanan, por ocasião do lançamento do Dossiê 110 

Temático número 27, “Raça, Ciência e Saúde no contexto da Escravidão e do Pós-abolição”. Evento 111 

realizado de maneira remota, no dia 25 de outubro. 11.1.5) Participação do professor Silvio Lima 112 
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com a apresentação do trabalho “ ’Se eu repito tantas vezes que sou mulato...’ Raça e cidadania na 113 

trajetória do médico Joaquim Cândido Soares de Meirelles”, no Simpósio Temático “Raça, Ciência e 114 

Saúde no contexto da Escravidão e do pós-Emancipação”, no “3º História e Parcerias”, realizado pela 115 

Associação Nacional de História – ANPUH, de maneira remota, no dia 21 de outubro de 2021. 116 

11.1.6) Participação das professoras Virgínia Schindhelm e Alexsandra Oliveira, no dia 26 de outubro 117 

de 2021, às 13h,  no “II SECIEN UFF” com o trabalho “Infâncias, Educação Infantil e Gestão 118 

Escolar” 11.2) O professor Leandro solicitou a concordância dos docentes do PCH sobre o 119 

direcionamento pela chefia das vagas ociosas nas Disciplinas ministradas por eles para alunos de 120 

outros cursos, quando solicitado, sem a necessidade de um prévio aviso antes de cada lançamento no 121 

sistema, considerando a manutenção do número de vagas previsto no início do semestre. Então, foi 122 

feito o seguinte Encaminhamento: aprovar a autonomia da chefia do departamento para o 123 

redirecionamento de vagas ociosas nas disciplinas, sem necessidade de consulta prévia aos docentes 124 

que ministram as referidas disciplinas. Em votação: APROVADA. 11.3) Encerrando os informes, o 125 

professor Pablo Guimarães levantou a questão da necessidade de o Departamento criar algum tipo de 126 

procedimento padrão para o tratamento das questões relacionadas às mensagens, e-mails e 127 

documentos recebidos de manifestação de interesse de professores externos, para situação de 128 

aproveitamento de vagas ociosas ou concursos do PCH. Ele relatou a situação de uma amiga, como 129 

exemplo, que tem a intenção de encaminhar documento ao PCH com a manifestação de seu interesse 130 

em participar do quadro, a quem ele não soube orientar com muita consistência, justamente pela falta 131 

de um procedimento padrão para essa situação. Após a exposição do professor, ficou definida a 132 

inserção do assunto como ponto de pauta para a próxima reunião para discussão e definição de 133 

encaminhamentos. Eu, Francine Mathias Brum – SIAPE 2189823, lavrei a presente ata, que será 134 

assinada por mim e por Leandro Neves – SIAPE 1514478, Chefe do Departamento de Ciências 135 

Humanas. Santo Antônio de Pádua, três de novembro de dois mil e vinte e um.  136 
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