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Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, presencialmente e sob
a presidência da Professora Doutora Beatriz dos Santos de Oliveira Feitosa, reuniram-se ordinariamente
Alexandre Oliveira de Meira Gusmão, Mariana Bolfarine, Caio Augusto Marques dos Santos, Cecília
Fukiko Kamei Kimura, Nivaldo Alexandre de Freitas, Noemi Bandeira, Talitta Tatiane Martins Freitas,
Regina Aparecida da Silva, Maria Aparecida dos Santos, Luciano Carneiro Alves, Agameton Ramses
Justino e Rodrigo Furtado Costa, o professor Jeater Waldermar Maciel Correa Santos justificou sua
ausência via e-mail, membros da Congregação do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da
Universidade Federal de Rondonópolis. A professora Beatriz inicia agradecendo a presença de todos/as,
presente na reunião. Ela segue a reunião pedindo a retirada do primeiro ponto de pauta, justificando que o
processo SEI 23853.004577/2022-79, solicitação da interlocutora do Comitê Local de
Acompanhamento e Avaliação do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal de
Rondonópolis, foi incluído por solicitação da professora Ana Cristina Lobo Sousa, que demanda a
participação de representantes do referido Comitê no intuito de esclarecer os fundamentos do pedido
constante no processo 23853.002041/2022-19, bem como esclarecer a natureza das atividades do
Programa de Educação Tutorial. Em função de compromissos no mesmos horário dos membros da CLAA,
a pauta será transferida para a próxima reunião. Aprovado a retirada do ponto de pauta pelos concelheiros
a professora informa o próximo ponto de pauta; Proposta de Criação de Comissão para Revisão do Plano
de Qualificação Docente do ICHS. Foi criado uma comissão para realizar a revisão do Plano de
Qualificação Docente do ICHS, composta pela Diretora do ICHS professora Beatriz dos Santos de
Oliveira Feitosa, Diretor Adjunto do ICHS professor Agameton Ramses Justino, professor Luciano
Carneiro Alves e a professora Talitta Tatiane Martins Freitas será suplente na Comissão. Por sugestão do
professor Luciano, além de revisar o Plano de Qualificação Docente, a Comissão também será responsável
por pensar estratégias para orientar os Cursos em relação à licença capacitação dos/as docentes. Na
sequência foi tratado da do Processo 23853.003070/2022-26, no qual foi registrado o resultado das
eleições para os Cargos de Direção e Direção Adjunta do ICHS. A professora Beatriz fez a leitura da Ata
redigida e assinada pelos/as membros da Comissão Eleitoral, registra-se o parecer assinado pelos membros
da Congregação “A Congregação do ICHS, reunida ordinariamente no dia 22/06/2022, por
videoconferência, homologa a Ata UFR: ATA DE REUNIÃO 1 (0034936), pautando que o ICHS possui
apenas 01 Técnico Administrativo com isso foram somados os votos: Número de Votantes
Docentes/Técnicos Administrativos: Votos Válidos: 59 Votos Nulos: Votos Brancos: 0”. Processo;
23853.003983/2022-14; assunto: solicitação de afastamento para realização de Pós-doutoramento do
professor Pedro Alexander Cubas Hernández; relatora: Maria parecida dos Santos. Parecer: A
Congregação do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, reunida em 22 de junho, após leitura e
análise do processo, considerando que os autos encontram-se devidamente documentados e
legalmente respaldados, homologa, por unanimidade, a solicitação do requerente. Processo;
23853.004810/2022-13; assunto: flexibilização dos horários em que as disciplinas serão ofertadas
pelo Curso de Letras, a professora Maria Aparecida solicita que no momento de organização dos
horários de aulas os/as coordenadores/as sejam sensíveis a registro de aulas sempre em dias de
sextas-feiras e sábados sempre para os/as mesmos docentes, professora Talitta se manifestação
registrando que no curso História tal organização de horários não se constitui em problema e que se
trata de uma situação que sempre pode ser conversada. Na sequência a professora Beatriz passou à

UFR: ATA DE REUNIÃO 8 (0043735)         SEI 23853.000177/2022-94 / pg. 1



apresentação dos processos aprovados por Ad referendum dado pela Direção. Ad Referendum no
Sistema de Gerenciamento de Projetos de Pesquisa – SGPP Projeto de Pesquisa Título:
MAPEAMENTO DO ENSINO DE INGLÊS EM CONTEXTOS INCLUSIVOS NO MATO
GROSSO; Coordenador: Antônio Henrique Coutelo de Moraes. Ad Referendum 13/06/2022. Sistema
de Gerenciamento de Projetos de Pesquisa – SGPP Relatório Final do Projeto de Pesquisa 72/2019
Título:“Canto em português: literaturas lusófonas”, Coordenador: Benjamin Rodrigues Ferreira
Filho. Ad Referendum 15/06/2022. Ad Referendum em Relatório Final de Pesquisa 231/2019 Título:
"Vidas não esquecidas: memórias, diversidade, totalitarismo e aparecimento social",
Coordenadora: Raquel Gonçalves Salgado. Ad Referendum 15/06/2022. Ad Referendum em
Relatório Parcial de Pesquisa 233/2019 Título: "Análise Foucaultiana dos Discursos (AFD) de
trabalhadoras sexuais: a voz de mulheres que exercem a prostituição como estratégia de
enfrentamento aos discursos abolicionistas", Coordenadora: TALITA LEITE TAVARES.  Ad
Referendum 15/06/2022. Após apresentação das aprovações de Projetos e Relatórios de Pesquisa, a
professora Beatriz informou que em virtudo da necessidade de seguir a Instrução Normativa em
vigor que dispõe sobre as normas para o registro e acompanhamento de Projetos de Pesquisa, e
considerando que o parecerista do Congregação não tem acesso ao sistema para avaliar, os projetos
e relatórios para aprovação na Congregação deverão ser encaminhados via SEI, professor Nivaldo
destcaou que para além de possibilitar o mecanismo de avaliação por pares, o relato de um/a
parecerista da congregação possibilita maior acesso e conhecimento das atividades de Pesquisa
realizadas no âmbito da UFR. Ato contínuo a professora Beatriz passou aos informes, registrando
primeiramente o levantamento de demandas para realização de Concurso Docente da UFR,
encaminhada pela Pró-Reitoria de Planejamento e Administração-PROPLAD via Processo SEI
23853.004060/2022-80, após debate com manifestação de vários/as membros da Congregação, foi
definido que a Direção do ICHS encaminhe via despacho no Processo a solicitação de ampliação do prazo
para o levantamento das áreas de Conhecimento, bem como que sejam dadas informações mais
detalhadas sobre a realização do concurso, a congregação solicita que seja informado quem será
responsável pela condução do Concurso, e ainda que sejam informados os lastros que deram origem
às vagas informadas pela PROGEP em despacho que consta no referido processo. Foi informado
ainda a respeito dos prazos para preenchimento do Relatório de Atividades 2021 - REA e Plano
Atividades 2022/1- PIA, no Sistema Eletrônico de Encargos - SGE conforme Processo SEI
23853.004510/2022-34 .Na sequência foi informado o prazo para envio ao Restaurante Universitário
da lista dos estudantes que permanecerão em atividades acadêmicas durante o período letivo
especial, o prazo para envio das informações expira em 29 de junho, conforme registrado no
Processo SEI 23853.004889/2022-89. Ao término das discussões, nada mais havendo a tratar, a
professora Beatriz declarou encerrada a reunião e eu, Dháia Larisse Reis Rabelo, Secretaria do ICHS,
lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, terá a assinatura de todos/as os/as presentes.

 

Documento assinado eletronicamente por Mariana Bolfarine, Docente da Universidade Federal de
Rondonópolis - UFR, em 11/07/2022, às 17:48, 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 09/08/2022, às 19:08, 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 26/08/2022, às 10:15, 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 Nivaldo Alexandre de Freitas , Docente da Universidade
Federal de Rondonópolis - UFR, em 04/10/2022, às 09:59, 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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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


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 0043735 e o
código CRC 782ACB9F.

Referência: Processo nº 23853.000177/2022-94 SEI nº 0043735
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