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Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, sob a presidência da
Professora Doutora Beatriz dos Santos de Oliveira Feitosa, reuniram-se, virtualmente pela plataforma
interativa Microsoft Teams, os/as membros da Congregação do Instituto de Ciências Humanas e Sociais
da Universidade Federal de Rondonópolis, estando presentes os/as docentes Alexandre de Oliveira de
Meira Gusmão, Caio Augusto Marques dos Santos, Jeater Waldemar Maciel Correa Santos, Julma Dalva
Vilarinho Pereira Borelli em substituição à coordenadora Mariana Bolfarine que está em período de férias,
Luciano Carneiro Alves, Maria Aparecida dos Santos, Nivaldo Alexandre de Freitas, Noemi Bandeira,
Pedro Alexander Cubas Hernandez em substituição à diretora adjunta Cecília Fukiko Kamei Kimura, em
virtude de férias, Regina Aparecida da Silva e Talitta Tatiane Martins Freitas. A reunião iniciou-se com
uma proposta de encaminhamento da professora Beatriz para posterior votação. A proposta versa sobre a
possibilidade de continuação da reunião ainda na mesma semana para finalizar os pontos de pauta, pois o
prazo final para os encaminhamentos dos projetos de extensão é dia cinco de abril de dois mil e vinte e
dois caracterizando demanda urgente. Todos concordam. Dessa forma a continuação da reunião
acontecerá dia sete de abril, quinta-feira, às oito horas da manhã com as demais pautas previstas ainda não
apreciadas. Após, a professora Beatriz registra a dificuldade com o sistema Siex para a movimentação dos
referidos projetos. Assim, segue a reunião com os seguintes pontos: processo nº 23108.015959/2022-61,
Assunto: Relatório Final de Projeto de Extensão “Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão em Bibliotecas
Universitárias: Trabalho, Identidade e Crise” do professor André de Souza Pena; Relator: Nivaldo
Alexandre de Freitas. O relator realiza a leitura de seu parecer e informa que é favorável à solicitação.
Todos de acordo, é homologado o parecer. Projeto: Conservação Preventiva e Organização de Acervos
Documentais do Núcleo de Documentação Histórica Otávio Canavarros – NUDHOC/UFR e da Província
Santa Tereza Do Menino Jesus. Edital nº02 PBEXT AÇÕES/CODEX/PROECE; Coordenadora: Jocenaide
Maria Rossetto Silva; Relatora: Maria Aparecida dos Santos. Processo Sei UFR 23853.001578/2022-61. A
relatora realiza a leitura de seu parecer e informa que é favorável ao projeto. A professora Talitta ressalta
que é mais vantajoso os projetos serem analisados pelo Colegiado de curso e encaminharem à Camex da
melhor forma possível, especialmente quando estão solicitando bolsas, pois pode ser determinante para a
quantidade de bolsas atribuídas ao projeto. Todos concordam e assim é homologado o parecer. Projeto:
Memória e patrimônio: preservação e divulgação de fontes para a história de Rondonópolis-MT. Edital
PBEXT Ações Afirmativas; Coordenador: Adilson José Francisco; Relatora: Regina Aparecida da Silva.
Processo Sei UFR 23853.001511/2022-27. A relatora realiza a leitura de seu parecer e informa que é
favorável. A professora Talitta diz que a única dificuldade é que o processo estava lotado diretamente no
ICHS, assim impossibilitando o acesso da coordenação, não sendo possível inserir no siex o parecer
descritivo e nem a ATA, sendo via Congregação. Após essa observação todos concordam e assim é
homologado o parecer. Na sequência é apreciado o Projeto: Tecendo Memórias: Documentário
Rondonópolis um entrelaçar de historias. Edital Fluxo Continuo Codex UFR 2022-2023. Coordenador:
Adilson José Francisco; Relatora: Mariana Bolfarine. Processo Sei UFR 23853.000984/2022-15. A
professora Julma explica que por substituir a professora Mariana, que está de férias, não acessou o referido
projeto. Assim, a professora Beatriz sugeriu apreciação para a próxima reunião, pois não tem a mesma
urgência quanto aos outros projetos, por se tratar de um projeto submetido a edital de fluxo contínuo, sem
solicitação de bolsas. A professora Talitta ressalta a que a data do início do projeto está seis de dezembro
de dois mil e vinte e um e precisa ser corrigida, por isso solicita que o projeto seja devolvido ao
coordenador para alterações. A professora Beatriz conclui que será conferida a data antes da inserção do
projeto para a próxima reunião e atribuição a nova parecerista. A professora Julma diz que pode atribuir a
ela. O professor Luciano compartilhou sua observação dizendo que o professor Adilson, coordenador do
projeto, está omitindo que o mesmo se trata de uma continuidade de um projeto já aprovado pela Lei Aldir
Blanc municipal. Segundo ele, esse projeto recebeu um valor de trinta e sete mil reais no edital municipal
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de dois mil e vinte da referida lei que deveria ser concluído até o final do ano passado, dois mil e vinte e
um. O professor segue dizendo que o projeto é “uma requentada” e que o professor Adilson admitiu na
reunião do colegiado de curso que quer registrar uma ação que ele já fez. Até o momento, o documentário
está adiantado para finalizar e a prestação de contas atrasada, pois era até dezembro de dois mil e vinte e
um, prosseguindo ao ano de dois mil e vinte e dois. Logo, dessa forma, não se pode sonegar informações,
por mais se seja pertinente. O professor ressalta que o projeto na lei não está em nome do coordenador
Adilson, pois se estivesse em seu nome não poderia ter sido aprovado, pois a referida lei não permite
servidores federais. Conclui dizendo que verificou os textos iniciais e o professor Adilson consta como
prestador de serviços. Assim, se futuramente cruzarem informações, de alguma maneira, todos que
aprovaram o andamento da proposta poderá ser convocado a prestar explicações. O professor ressalta que
é importante deixar claro que é continuidade do projeto que já recebeu recurso público. Diz também que o
projeto anterior encontra-se em nome de Luzia Maria de Oliveira, parceira do professor Adilson em ações
de cultura. A professora Talitta informa que o professor Luciano fez essas mesmas observações na
apreciação feita em reunião do colegiado e que o professor Adilson realizou as alterações que lhe foram
solicitadas. A professora afirma que o professor Adilson não disse ou admitiu que se trata da duplicidade
de um projeto já realizado, e sim a continuação e desdobramento do mesmo. O documentário de fato está
na parte de pós-produção/finalização, que corresponde a uma das ações que havia no projeto de extensão
anterior, mas que foram retiradas nesta nova versão. Dessa forma, permaneceram apenas as ações de
lançamento e debate com os produtores do documentário e outros professores convidados, ações que são
pertinentes. Além disso, o professor Adilson fez modificações no texto do projeto apresentado, a partir do
que foi discutido em reunião. O professor Luciano realizou a leitura do resumo do projeto citando as fases
de edição e finalização de documento audiovisual. Ressalta ainda que a metodologia também é a mesma
do outro projeto, retirado apenas a ação que pudesse comprometer, mas que em sua visão ainda estão
equivocados resumo, objetivo e metodologia, ainda não sendo suficiente, pois não menciona que o projeto
recebeu recurso público e quanto ao texto está praticamente igual. Acrescenta ainda que na etapa de
extensão para lançar um produto já pronto precisa então ser diferente do texto de dois mil e vinte. A
professora Beatriz sugere o encaminhamento de registro em ATA do que foi relatado tanto pelo professor
Luciano quanto pela professora Talitta, entrar em contato com o professor Adilson e consultá-lo sobre a
possibilidade de dar continuidade ao projeto de onde foi parado que é a atribuição de relatoria pela
congregação e se a resposta for positiva atribuir um/a parecerista para próxima reunião. A professora
Talitta solicitou a palavra para esclarecer que as observações feitas pelo professor Luciano estão
equivocadas, pois ele está lendo a primeira versão do projeto anexada ao processo e que após as alterações
feitas no SIEX o professor Adilson anexou a nova versão. Sendo assim, a leitura feita pelo professor
Luciano foi feita a partir da versão apresentada ao Colegiado e que foi posteriormente alterada, incluindo o
texto que o compõe e as ações previstas. Assim, a professora Talitta esclareceu que há no processo SEI
dois arquivos de projetos e pediu licença aos presentes para fazer a leitura da parte inicial do resumo
correto, no qual está explícito que se trata de desdobramentos do projeto selecionado anteriormente
através do edital emergencial nº 1 Lei Aldir Blanc e a proposta do projeto é o lançamento e o debate.
Ainda indica aos presentes o número do documento 11649, para que não fiquem dúvidas sobre a versão a
ser apreciada. Todos de acordo com a sugestão da professora Beatriz, segue a reunião com Projeto: Curso
de formação em gênero, relações étnico-raciais e diversidade sexual; Edital nº02 PBEXT
AÇÕES/CODEX/PROECE. Coordenadora: Alice de Carvalho Lino Lecci; Relatora: Regina Aparecida da
Silva. SEI UFR 23853.001279/2022-27. A relatora realiza a leitura de seu parecer e informa que é
favorável à solicitação. A professora Talitta fez a observação que os projetos precisam ser inseridos for
proex para indicar o caminho considerado no relatório e quantitativo de projetos da universidade. Todos
de acordo, é homologado o parecer. Continuando os pontos de pauta com o Projeto: Rede(s) de
Aprendizagem – Ensino – Aprendizagem de Língua Inglesa e Multiletramentos Parte II. Edital nº02
PBEXT AÇÕES/CODEX/PROECE; Coordenadora: Emiliana Fernandes Bonalumi; Relatora: Mariana
Bolfarine. Processo Sei UFR 23853.001468/2022-08. A relatora informa que é favorável à solicitação. A
professora Beatriz ressalta que nos próximos processos será realizado com cautela as atribuições para não
atribuirmos aos coordenadores do próprio curso mas teremos nesse processo a homologação pela
Congregação se todos concordarem. Todos concordam, logo, é homologado o parecer. A professora
Beatriz interrompe para retomar as demais pautas dos processos ainda não avaliados na próxima reunião.
Conclui fazendo o registro das aprovações por ad referendum pela direção: sistema sei Processo
23108.008075/2022-50. Pedido de Redistribuição da servidora Dra Camila José Galindo, da Universidade
Federal de Rondonópolis – UFR para a Universidade Federal de São Carlos – UFSCar e como
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contrapartida de redistribuição, o Código de Vaga 303160. Ad referendum pela Direção em 17/02/2022.
Processo 23108.088891/2019-33. Relatório Final de Pós-doutorado do servidor docente André de Souza
Pena. Ad referendum pela Direção em 24/03/222. SGPP - Relatório de Projeto de Pesquisa: Relatório final
do projeto nº 29/2019, O debate intelectual sobre as relações raciais no Brasil durante a década de 1930:
olhares desde as perspectivas histórica, antropológica e sociológica, coordenado pelo docente Pedro
Alexander Cubas Hernandez. Ad referendum pela Direção em 15/02/2022. Relatório Parcial do projeto
451/2019, Pesquisas e Estudos Relacionando Estratégias, Pessoas, Organizações e Meio Ambiente,
coordenado pelo docente André Luis Janzkovski Cardoso. Ad referendum pela Direção em 15/02/2022.
Relatório Parcial do projeto 415/2020, A educação moderna e as metodologias (inov)ativas: protagonismo,
autonomia e transformação, coordenado pela docente Ana Paola de Souza Lima. Ad referendum pela
Direção em 15/02/2022.Relatório final do projeto nº 403/2018, Infância e juventude: direitos, cidadania e
democracia; coordenado pela docente Carmem Lucia Sussel Mariano. Ad referendum pela Direção em
24/02/2022. SIEx– Sistema de Extensão Projeto: I Concurso Estadual – Por um grito, eu canto:
Alternativas Socioambientais para (…) Edital nº 01/PROECE/CODEX/2022 FLUXO CONTÍNUO DE
AÇÕES DE EXTENSÃO; Coordenadora Dra. Priscila de Oliveira Xavier Scudder; Ad Referendum dado
pela Direção 04/04/2022. Projeto: Atendimento psicoterápico destinado a vítimas de violência doméstica.
 Edital nº02 PBEXT AÇÕES/CODEX/PROECE; Coordenadora: Natassia Henriques Daldegan Bueno. Ad
referendum pela Direção 04/04/2022.Projeto: Atendimento psicossocial breve a funcionários(as) da saúde
pública por meio do Programa Especial e Estratégico de Instrumentalização da Saúde (PEEIS/SES-MT)-
(2ª edição modo online). Edital nº 01/PROECE/CODEX/2022 FLUXO CONTÍNUO DE AÇÕES DE
EXTENSÃO; Coordenador: Marcio Alessandro Neman do Nascimento. Ad referendum pela Direção
04/04/2022.Projeto: Acompanhamento psicossocial realizado com funcionários(as) que atuam na Justiça
(…); Edital nº 10 EXT – FLUXO CONTÍNUO DE AÇÕES DE EXTENSÃO - PROECE 2020;
Coordenador: Dr. Marcio Alessandro Neman do Nascimento; Ad Referendum dado pela Direção
16/02/2022.Projeto: Psicoterapia virtual voltada para pessoas que estão em sofrimento psíquico em de(…);
Edital nº 03/CODEX/PROECE/PBEXT/2021; Coordenadora Ma. Natassia Henriques Daldegan Bueno;
Ad Referendum dado pela Direção 16/02/2022.Projeto: Triagem neuropsicológica para crianças e
adolescentes: análise de demandas e enc(…); Edital nº 03/CODEX/PROECE/PBEXT/2021; Coordenador
Dr. Rauni Jande Roama Alves; Ad Referendum dado pela Direção 16/02/2022. Projeto: Viver:
acolhimento e atnedimento psicoterápico à idosos; Edital nº 03/CODEX/PROECE/PBEXT/2021;
Coordenadora Dra. Juliana Cristina Donadone; Ad Referendum dado pela Direção 16/02/2022. Projeto:
Acervo NDHOC; Edital Nº 03/CODEX/PROECE/PBEXT/2021; Coordenadora Dra. Alice de Carvalho
Lino Lecci; Ad Referendum dado pela Direção 15/02/2022. Projeto: CELIG TESTS - Provas de
Proficiência e de Nivelamento; Edital Nº 003/EXT/2018 Fluxo Contínuo de Ações de Extensão –
Rondonópolis; Coordenadora Dra. Maria Aparecida dos Santos; Ad Referendum dado pela Direção
15/02/2022. Projeto: Centro de Línguas CELIG; Edital nº 003/EXT/2018 Fluxo Contínuo de Ações de
Extensão – Rondonópolis; Coordenadora Dra. Maria Aparecida dos Santos; Ad Referendum dado pela
Direção 15/02/2022. Projeto: FORPROF - Formação continuada para professores; Edital Nº
003/EXT/2018 Fluxo Contínuo de Ações de Extensão – Rondonópolis; Coordenadora Dra. Maria
Aparecida dos Santos; Ad Referendum dado pela Direção 15/02/2022. Projeto: Teatro de Bonecos; Edital
Nº 002/PBEXT-AF/2017 Programa de Bolsas Extensão para Ações Afirmativas - Rondonópolis;
Coordenador Me. Thiago Rodrigues Lopes; Ad Referendum dado pela Direção 15/02/2022. Projeto:
Conferência Nacional Popular de Educação - CONAPE – Etapa Municipal/Rondonópolis(…); Edital nº 10
EXT- FLUXO CONTÍNUO DE AÇÕES DE EXTENSÃO-PROECE 2020; Coordenadora Márcia
Cossetin; Ad Referendum dado pela Direção 24/02/2022. Projeto: Oficinas de Interculturalidade Crítica;
Edital nº 04/CODEX/PROECE/PBExt/AF/2021; Coordenadora Dra. Paula Faustino Sampaio; Ad
Referendum dado pela Direção 07/03/2022. Projeto: “Povos Indígenas, Gêneros e Violências...”; Edital nº
03/CODEX/ PROECE/PBEXT/UFR-2021; Coordenadora Dra. Paula Faustino Sampaio; Ad Referendum
dado pela Direção 07/03/2022. Nada mais havendo a ser tratado, a professora Beatriz encerra a reunião e
eu, Aline Soares do Prado Silva Souza, Técnica Administrativa do ICHS, lavrei a presente ATA, que será
assinada por todos e todas.

Documento assinado eletronicamente por Aline Soares do Prado Silva Souza , Técnico
Administrativo em Educação da UFR, em 11/04/2022, às 09:16, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .
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Documento assinado eletronicamente por Julma Dalva Vilarinho Pereira Borelli , Docente da
Universidade Federal de Rondonópolis - UFR, em 11/04/2022, às 09:26, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Beatriz dos Santos de Oliveira Feitosa , Docente da
Universidade Federal de Rondonópolis - UFR, em 11/04/2022, às 09:37, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Caio Santos, Docente da Universidade Federal de
Rondonópolis - UFR, em 11/04/2022, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Jeater Waldemar Maciel Correa Santos , Docente da
Universidade Federal de Rondonópolis - UFR, em 12/04/2022, às 09:44, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Regina Aparecida da Silva , Docente da Universidade
Federal de Rondonópolis - UFR, em 12/04/2022, às 09:50, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Noemi Bandeira, Docente da Universidade Federal de
Rondonópolis - UFR, em 12/04/2022, às 10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Nivaldo Alexandre de Freitas , Docente da Universidade
Federal de Rondonópolis - UFR, em 12/04/2022, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Talitta Tatiane Martins Freitas , Docente da Universidade
Federal de Rondonópolis - UFR, em 12/04/2022, às 12:51, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Pedro Alexander Cubas Hernández , Docente da
Universidade Federal de Rondonópolis - UFR, em 12/04/2022, às 15:59, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos , Docente da Universidade
Federal de Rondonópolis - UFR, em 13/04/2022, às 09:15, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Oliveira de Meira Gusmao , Docente da
Universidade Federal de Rondonópolis - UFR, em 18/04/2022, às 14:42, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Luciano Carneiro Alves, Docente da Universidade Federal
de Rondonópolis - UFR, em 20/04/2022, às 11:41, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0014328 e o
código CRC 29B57234.

Referência: Processo nº 23853.000177/2022-94 SEI nº 0014328
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