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ATA DA 93ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS (PCH) 
 
No nono dia do mês de março de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas (horário de Brasília), 1 

através da Ferramenta “Google Meet” da Plataforma da Google, aconteceu remotamente a 93ª 2 

reunião do Departamento de Ciências Humanas do Instituto do Noroeste Fluminense de Educação 3 

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

membros: Diego Chabalgoity, Eduardo Quintana, Cecília Neves Lima, Cristiana Callai de Souza, 5 

Fernanda Fochi Nogueira Insfran, Fernando de Souza Paiva, Jacqueline de Souza Gomes, Júlio 6 

César Medeiros da Silva Pereira, Leonardo Gama Campos, Maurílio Machado Lima Júnior, Pablo 7 

de Vargas Guimarães, Rolf Ribeiro de Souza, Romàn Eduardo Goldenzweig, Rossana Maria Papini 8 

e Sandro Tiago da Silva Figueira. Ausências Justificadas: Alen Batista Henriques, Alexsandra dos 9 

Santos Oliveira, Ana Paula da Silva, Andréa Cardoso Reis, Fábio Alves Gomes de Oliveira, Francisca 10 

Marli Rodrigues de Andrade, Isabelle de Araújo Lima e Souza, Leandro Roberto Neves (chefe do 11 

departamento), Maria Goretti Andrade Rodrigues, Maristela Barenco Corrêa de Mello, Michelle 12 

Lima Domingues, Mitsi Pinheiro de Lacerda Benedito, Paula Arantes Botelho Briglia Habib, Silvio 13 

Cezar de Souza Lima e Virgínia Georg Schindhelm. Professora cedida nesta data: Bernardina Maria 14 

de Souza Leal. A pautada reunião é: 1) Informes; 2) Aprovação da ata 92 da reunião 15 

departamental de fevereiro de 2022; 3) Aprovação de RADs 2021; 4) Projetos e Eventos; 5) 16 

Progressões Funcionais; 6) Transferência de Bem Patrimonial; 7) Comissão de Horários para o 17 

período de março 2022 a março 2023; 8) Aprovação de Afastamentos para Pós-doutorado; 9) 18 

Assuntos Gerais. 1) Informes: 1.1) Iniciando a reunião, o professor Leandro Neves informou sobre 19 

as três alterações realizadas no Cronograma das reuniões do PCH para o ano de 2022, quais foram: 20 

a) a reunião ordinária de junho de 2022 ocorrerá no dia oito de junho às 10 horas da manhã. b) a 21 

reunião de quatorze de setembro será realizada na parte da manhã, às 10 horas da manhã. c) a 22 

reunião de nove de novembro será realizada na parte da manhã, às 10 horas da manhã. 1.2) Em 23 

seguida, ele informou sobre a publicação da Instrução Normativa nº 01/22 do PCH, realizada no 24 

último dia quatro de março. A referida instrução substituiu a resolução do PCH nº 01/21 para 25 

atendimento à exigência de padronização dos documentos da UFF, de acordo com decreto federal 26 

nº10.139 de 28 de novembro 2019. 1.3) Continuando com os informes, o professor Leandro Neves 27 

comunicou a todos sobre a publicação,no último dia vinte e um de fevereiro (Diário Oficial da 28 

União nº 36, seção 3) do Editalnº 38/2022 da homologação do processo seletivo para a área de 29 

Educação (Edital de abertura nº 006/2022). Ele agradeceu a participação da professora Alexsandra 30 

Oliveira e do professor Sandro Tiago Figueira na banca, passando em seguida a palavra para o 31 

professor Sandro Tiago Figueira. Iniciando sua fala o docente agradeceu aos professores Leandro 32 

Neves e Alexsandra Oliveira pela confiança e oportunidade de participar do processo e apresentou 33 

à plenária o perfil profissional da candidata que foi aprovada em primeiro lugar: professora Regina 34 
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Lucia Fernandes de Albuquerque. 1.4) Retomando a palavra, o professor Leandro Neves deu um 35 

informe da professora Jacqueline Gomes, sobre sua participação na “Comissão Permanente UFF 36 

Acessível”. 1.5) Em seguida, o professor Pablo de Vargas assumiu a fala dando os informes da 37 

Comissão Eleitoral para a chefia do PCH, avisando que houve a inscrição de apenas uma chapa 38 

para o pleito e que o pedido para a abertura de eleição no sistema próprio de votação da UFF 39 

(sistema Helios Voting) para o STI foi feito em caráter de urgência. O professor acrescentou que o 40 

período para as votações deverá iniciar no dia 21 ou 22 de março e pediu que já fosse feito um 41 

encaminhamento do departamento para e escolha de uma chefia pró-tempore, para o caso de a 42 

homologação do processo ocorrer após o dia 04 de abril, quando termina o mandato da atual 43 

gestão. Em resposta, o professor Leandro Neves informou que o encaminhamento será 44 

devidamente feito no item 9 desta pauta, em “Assuntos Gerais”. O professor Eduardo Quintana 45 

complementou o assunto, informando sobre como é feito o processo de escolha de professor pró-46 

tempore no PCH.  1.6) Dando seguimento, o professor Leandro Neves comunicou aos presentes 47 

sobre a recente publicação no site do Infes, que foi solicitada pela professora Alexsandra Oliveira, 48 

a respeito da conquista de três alunas que participam do Grupo de Pesquisa GESPUB – coordenado 49 

por ela. As três alunas do curso de Pedagogia, Hizadora Degli Esposti Rodrigues, Leidiane Gomes 50 

Machado e Mayara Marmelo da Cunha, receberam o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico 2021 51 

da UFF. O chefe de Departamento agradeceu à professora Alexsandra Oliveira pela divulgação e 52 

encorajou todos os demais professores a solicitarem esse tipo de publicação sempre que possível, 53 

considerando que essa é uma ação que destaca e fortalece a identidade do Infes perante a 54 

comunidade. Ele informou que o departamento estará sempre à disposição para ajudar no que for 55 

preciso para promover essas ações. 1.7) Finalizando os informes, ainda com a palavra, o professor 56 

Leandro também agradeceu aos professores participantes das duas Comissões de elaboração dos 57 

quadros de horário dos cursos de Pedagogia e Educação do Campo, reconhecendo o grau de 58 

dificuldade do trabalho, que exige um diálogo constante com os pares e também bastante tempo 59 

dos membros participantes. 2) Aprovação da ata nº 92/22, da reunião departamental ordinária 60 

de fevereiro de 2022. Encaminhamento: aprovar a ata do PCH número noventa e dois, referente 61 

à reunião ordinária departamental realizada no dia oito de fevereiro. O documento foi enviado 62 

para apreciação dos professores no dia vinte e oito do mesmo mês, por e-mail. Em votação: 63 

APROVADA. 3) Aprovação de RADs 2021; Encaminhamento: aprovar o Relatório Anual Docente 64 

de 2021 dos seguintes professores: Alexsandra dos Santos Oliveira, Ana Paula da Silva, Francisca 65 

Marli Rodrigues de Andrade, Leandro Roberto Neves, Paula Arantes Botelho Briglia Habib e Rolf 66 

Malungo Ribeiro de Souza. Em votação: APROVADOS. 4) Projetos e Eventos: 4.1) 67 

Encaminhamento: aprovar a continuação do projeto de Extensão “Conversas com normalistas no 68 

interior fluminense” – de fluxo contínuo – edição 2022, que é coordenado pelo professor Dr. 69 

Fernando de Souza Paiva. Em votação: APROVADA. 4.2) Encaminhamento: aprovar a continuação 70 

do projeto de Extensão “Conversas sobre informação profissional no Ensino Médio em colégios do 71 

interior fluminense” – de fluxo contínuo – edição 2022, que é coordenado pelo professor Dr. 72 

Fernando de Souza Paiva. Em votação: APROVADA. 4.3) Encaminhamento: aprovar a continuação 73 

do projeto de Extensão “Conversas sobre metodologias de pesquisa no interior fluminense” – de 74 

fluxo contínuo – edição 2022, que é coordenado pelo professor Dr. Fernando de Souza Paiva. Em 75 

votação: APROVADA. 4.4) Encaminhamento: aprovar o Projeto de Ensino “Projeto de Monitoria 76 

em Saúde, Inclusão e Direitos das Pessoas com Deficiência”, vinculado ao Programa 2021, da DMO, 77 

que é coordenado pela professora Dra. Jacqueline de Souza Gomes. Em votação: APROVADO. 4.5) 78 
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Encaminhamento: aprovar o projeto de Pesquisa e Extensão, no âmbito do grupo de pesquisa 79 

Observatório sobre Inclusão em Educação e Direitos Humanos, intitulado “Formação Básica de 80 

Ledoras/es”, que é coordenado pela professora Dra. Jacqueline de Souza Gomes. Em votação: 81 

APROVADO. 4.6) Encaminhamento: aprovar o projeto de Pesquisa e Extensão, no âmbito do grupo 82 

de pesquisa Observatório sobre Inclusão em Educação e Direitos Humanos, intitulado “Formação 83 

Básica em Audiodescrição”, que é coordenado pela professora Dra. Jacqueline de Souza Gomes. 84 

Em votação: APROVADO. 4.7) Encaminhamento: aprovar o projeto de Pesquisa e Extensão, no 85 

âmbito do grupo de pesquisa Observatório sobre Inclusão em Educação e Direitos Humanos, 86 

intitulado “Garimpeiras da Pesquisa”, que é coordenado pela professora Dra. Jacqueline de Souza 87 

Gomes. Em votação: APROVADO. 4.8) Encaminhamento: aprovar a continuação do projeto de 88 

extensão “Programa de Extensão em Linguagens (PROLIN)”, coordenado e reapresentado pela 89 

professora Isabelle Lima e Souza, para exercício das ações no ano de 2022. Em votação: 90 

APROVADA. 4.9) Encaminhamento: aprovar o curso “Curso de Extensão em Libras”, apresentado 91 

e coordenado pela professora Isabelle Lima e Souza, para exercício das ações no ano de 2022. Em 92 

votação: APROVADO. 4.10) Encaminhamento: aprovar a alteração das seguintes informações do 93 

Projeto de Extensão e Curso de extensão “Formação Geral para a Inclusão e Direitos Humanos: 94 

inclusão escolar para além da Educação Especial” (que foi aprovado na ata PCH nº 90/21): a) 95 

alteração do nome para: “Formação Básica para a Inclusão em Educação, Acessibilidade e Direitos 96 

Humanos". b) alteração do tipo de projeto para: “Projeto de ensino, extensão e pesquisa”.O 97 

projeto é coordenado pela professora Dra. Jacqueline de Souza Gomes. Em votação: APROVADA. 98 

4.11) Encaminhamento: aprovar o Curso de Extensão “Iniciação à Fotografia no Noroeste 99 

Fluminense”, apresentado e coordenado pelo professor Romàn Goldenzweig. Em votação: 100 

APROVADO. 5) Progressões Funcionais: 5.1) Encaminhamento: aprovar o Parecer de Progressão 101 

Funcional do professor Júlio César Medeiros da Silva Pereira, de Adjunto C1 para Adjunto C2, 102 

disponibilizado por e-mail e no processo 23069.169552/2021-85, no SEI, a todos os professores 103 

do Departamento. O documento emitido pela banca foi favorável à referida progressão. Em 104 

votação: APROVADA A PROGRESSÃO DO PROFESSOR JÚLIO CÉSAR MEDEIROS DA SILVA PEREIRA. 105 

5.2) Encaminhamento: aprovar o Parecer de Progressão Funcional da professora Virgínia Georg 106 

Scindhelm, de Adjunto C1 para Adjunto C2, disponibilizado por e-mail e no processo 107 

23069.152848/2022-48, no SEI, a todos os professores do Departamento. O documento emitido 108 

pela banca foi favorável à referida progressão. Em votação: APROVADA A PROGRESSÃO DA 109 

PROFESSORA VIRGÍNIA GEORG SCHINDHELM.  6) Transferência de Bem Patrimonial: 110 

Encaminhamento: aprovar a transferência, do Departamento de Ciências Humanas (PCH) para o 111 

Infes (INF), do Projetor Benq MP515, número do tombamento 552354, adquirido com verba 112 

FAPERJ em novembro/2011 pela pesquisadora professora Mitsi Pinheiro de Lacerda Leite 113 

Benedito, conforme solicitação da mesma. Em votação: APROVADA. 7) Comissão de Horários para 114 

o período de março 2022 a março 2023: Antes de abrir a palavra, o professor Leandro Neves 115 

lembrou a todos que os coordenadores de curso são membros efetivos das comissões de 116 

elaboração de quadro de horários e pediu aos colegas que considerassem a importância da 117 

rotatividade entre os demais membros das comissões para a formação das novas comissões. A 118 

professora Cecília Lima sinalizou que será substituída na atual comissão pela professora Isabelle 119 

Lima e Souza, considerando a alteração de liderança na coordenação do curso de Pedagogia. O 120 

professor Eduardo Quintana (Pedagogia) sinalizou que não continuará participando da comissão 121 

nessa próxima formação. O professor Diego Chabalgoity (Pedagogia) se colocou à disposição para 122 
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participar da próxima formação, caso seja necessário. O professor Maurílio Lima Jr. (Educação do 123 

Campo) assinalou que continuará na comissão, caso não haja outros colegas interessados. Ele 124 

acrescentou que é importante que apesar da renovação, a formação permita a continuação de ao 125 

menos um membro da banca anterior, para garantir uma melhor transição entre as comissões, 126 

tendo corroborada essa sua última fala pelo professor Romàn Goldenzweig. Por último, 127 

considerado a necessidade de mais um membro em cada comissão que até o momento possui 128 

apenas dois membros cada (Pedagogia: Isabelle Lima e Souza e Diego Chabalgoity; Educação do 129 

Campo: Leonardo Campos e Maurílio Lima Jr.) e considerando também que boa parte dos 130 

docentes do departamento está de férias nesta reunião, no intuito de garantir a oportunidade de 131 

participação de mais colegas, a professora Fernanda Insfran sugeriu que a escolha das comissões 132 

fosse adiada para a reunião ordinária departamental do mês de abril. O professor Leandro Neves 133 

procedeu então com o seguinte encaminhamento: aprovar o adiamento da aprovação das 134 

Comissões de Elaboração de Quadros de Horários para a próxima reunião departamental. Em 135 

votação: APROVADO. 8) Aprovação de Afastamentos para Pós-doutorado: 8.1) 136 

Encaminhamento: aprovar o afastamento da professora Ana Paula da Silva para desenvolvimento 137 

do projeto “Direitos Humanos e a cidade: a reorganização urbana e as minorias sexuais”, no 138 

período de 16 de agosto de 2022 a 15 de agosto de 2023, sob a supervisão da Professora Soraya 139 

Simões, no Programa de Pós-Graduação Urbano e Regional (PPGPUR/UFRJ) da Universidade 140 

Federal do Rio de Janeiro. Em votação: APROVADO. 8.2) Encaminhamento: aprovaro afastamento 141 

para pós-doutorado do professor Pablo de Vargas Guimarães, para desenvolvimento do projeto 142 

"Escutar com o corpo: perspectivas multissensoriais e interdisciplinares para as didáticas das artes 143 

e do movimento", no período de 1º de setembro de 2022 a 31 de agosto de 2023.Em votação: 144 

APROVADO. 9) Assuntos Gerais: 9.1) o professor Leandro Neves retomou o assunto explanado no 145 

item 1.5, procedendo então com o seguinte encaminhamento: aprovar a consulta por e-mail para 146 

a escolha de um chefe departamental pró-tempore no caso de a homologação do resultado final 147 

do processo eleitoral não ocorrer até a data de quatro de abril. Em votação: APROVADA. 9.2) Em 148 

seguida, o chefe de departamento pediu aos docentes para atenderem o mais rápido possível ao 149 

pedido da secretaria de departamento para a entrega dos Relatórios Semestrais das disciplinas 150 

ministradas nos últimos dois anos. 9.3) Finalizando a reunião, o professor Leandro Neves pediu 151 

aos professores que têm processos pendentes no SEI para darem andamento aos processos ou 152 

finalizarem (por meio de arquivamento - aqueles que já tiverem concluídos), sem prejuízo de 153 

devido despacho. Eu, Francine Mathias Brum, lavrei a presente ata, que será assinada por mim, 154 

pelo professor Leandro Roberto Neves, Chefe do Departamento de Ciências Humanas, e pelos 155 

demais membros presentes. Santo Antônio de Pádua, nove de março de dois mil e vinte e dois.  156 
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