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Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às oito 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, Merilin
Baldan substituindo o professor Nivaldo Alexandre de Freitas, Noemi Bandeira, Talitta Tatiane Martins
Freitas, Regina Aparecida da Silva, Maria Aparecida dos Santos, Luciano Carneiro Alves, Agameton
Ramsés Justino, Jeater Waldermar Maciel Correa Santos, 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 e solicita que seja incluído à pauta da reunião o
pedido de autorização para abertura do Relatório Eletrônico Anual-REA/2021, a inclusão de pauta foi
aceita por unanimidade e a pauta aprovada pelos(as) membros da Congregação . Segue os processos da
pauta: 1. Processo SEI 23853.007108/2022-10, Assunto: Solicitação de representantes para participação
no I Fórum de Assuntos Estudantis da UFR; 2. Processo SEI 23853.005386/2022-24, Assunto: Segundo
plano de estágio probatório, Requerente: George Moraes De Luiz; Relator: Alexandre Oliveira de Meira
Gusmão, que se manifestou favorável à aprovação do Segundo Plano de Trabalho do docente. A
Congregação do ICHS decidiu não acompanhar o parecer do relator devolvendo o processo à coordenação
do Curso de Psicologia para que seja encaminhado a Comissão Especial de Avaliação dos Docentes em
Estágio Probatório. 3. Processo SEI 23853.005528/2022-53, Assunto: Primeiro Relatório de Estágio
Probatório, Requerente: George Moraes De Luiz, Relatora: Mariana Bolfarine, a parecerista sugeriu que o
processo seja devolvido ao requerente a fim de que possa realizar as seguintes ações: 1. Incluir a Ficha
Funcional do docente; 2. Incluir a portaria da Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório;3.
Incluir documentos comprobatórios, inclusive do curso de docência; 4. Relacionar ao processo em tela o
processo 23108.071529/2021-48, no qual consta o primeiro plano de trabalho de Estágio probatório. 5.
Adequar a tramitação do processo segundo o art. 14 da Resolução CONSEPE n. 58/2020, segundo o qual:
"Todo processo do Estágio Probatório seguirá o seguinte fluxo: § 1º o docente encaminhará os processos
para a chefia imediata de sua Unidade de lotação, § 2º a chefia imediata encaminhará os processos à
CEADEP, § 3º a CEADEP, após a emissão de parecer, encaminhará os processos para a Unidade de
lotação do docente, § 4º a Unidade de lotação encaminhará à congregação para homologação", a
Congregação do ICHS acompanhou o parecer da relatora e decidiu não homologar a solicitação do
requerente, a fim de que possa realizar as ações sugeridas. 4. Processo SEI 23853.004940/2022-56,
assunto: Plano de Trabalho de Estágio Probatório, requerente: Evandro de Quadros Cherer, relator: Caio
Augusto Marques dos Santos, que se manifestou favorável à aprovação do Primeiro Plano de Trabalho do
docente,a Congregação do ICHS, decidiu não acompanhar o parecer do relator devolvendo à coordenação
para que seja encaminhado à Comissão Especial de Avaliação dos Docentes em Estágio probatório. 5.
Processo SEI 23853.005043/2022-60, assunto: Relatório Final Sistema de Gerenciamento de Projetos de
Pesquisa- SGPP; requerente: Beatriz dos Santos de Oliveira Feitosa, relatora: Regina Aparecida da Silva
que em sua exposição do parecer, concluiu manifestando-se favorável à aprovação do parecer, a
Congregação do ICHS, após leitura e análise do processo, decidiu pela homologação do parecer da
relatora. 6. Processo SEI 23853.004893/2022-41, assunto: Avaliação de Plano de Trabalho de docente em
Estágio Probatório, requerente: Antonio Henrique Coutelo de Moraes, relatora: Talitta Tatiane Martins
Freitas, que após leitura do relatório e da fundamentação do parecer concluiu manifestando-se pela
aprovação do plano de trabalho do docente . A Congregação do ICHS, decidiu pela homologação do
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parecer da relatora. 7. Processo SEI 23853.004891/2022-51, assunto: Avaliação Plano de Trabalho de
Estágio Probatório, requerente: Eduardo Espindola Braud Martins, relator: Nivaldo Alexandre de Freitas,
que se manifestou favorável à aprovação do plano de trabalho do docente, a Congregação do ICHS,
decidiu homologar o parecer do relator. 8. Processo SEI 23853.006834/2022-15, assunto: afastamento
para pós-doutorado, requerente: Márcio Alessandro Neman do Nascimento, relatora: Maria Aparecida dos
Santos, que após a leitura do parecer, teceu considerações sobre a legalidade do requerimento e destacou
que os autos estavam devidamente documentados, o que foi condição para o parecer favorável ao pleito do
docente, a Congregação do ICHS, decidiu aprovar o parecer da relatora e homologar a solicitação do
requerente .9. Programação dos Cursos para o CONNECT. Foi informado que o ICHS realizará uma
Palestra no Auditório do bloco central no dia 26 de outubro as 20h00, e também uma sessão de livros
publicados pelos professores do ICHS. Os coordenadores dos cursos terão que enviar as suas
contribuições para o CONNECT inserindo-as em uma planilha que será gerada pela professora Talitta. O
professor Luciano Carneiro solicitou a realização de uma palestra para discutir o financiamento das
Universidades Públicas, sendo assim a congregação decidiu realizar a palestra no dia 09/09/2022 nos
períodos vespertino e noturno no autoritário do bloco central. 10. Processo SEI 23853.007239/2022-99,
assunto: Sala para alocação do CEP/UF, requerente: Pró-Reitoria de Infraestrutura-PROINFRA. A
professora Maria Aparecida fez a leitura do parecer emitido pelos Colegiados dos Cursos de Letras/Língua
Portuguesa e Letras/Língua Inglesa “O Colegiado de Curso de Letras – Língua Portuguesa e a
Coordenadora do Curso de Letras – Língua Inglesa, reunidos em 12 de agosto de 2022, às 15h, em relação
ao processo 23.853.007239/2022-99, declaram a sua surpresa e indignação quanto à situação de
realocação da sala 28 do Bloco A da forma como aconteceu, ou seja, sem consulta prévia aos dois cursos.
No espaço, encontram-se documentos, equipamentos e mobiliários sob a responsabilidade de ambas as
coordenações, devendo, assim, ser preservados. O acesso ao local deveria, por isso, ser autorizado por
quem de direito. Surpresa maior foi a troca da fechadura da porta sem comunicação anterior ao fato, pois o
envio destes autos para conhecimento do Instituto de Ciências Humanas e Sociais foi posterior à
substituição do conjunto de fechadura e chave da sala 28. Com a reestruturação da UFR, os representantes
dos cursos entendem que os espaços institucionais podem ser redistribuídos, mas não sem um princípio de
respeito e cordialidade com os pares, em que haja informação, discussão e apresentação de propostas,
sobretudo entre as partes interessadas. Quanto à matéria do presente processo, os cursos de Letras –
Língua Portuguesa e Língua Inglesa – solicitam que sejam anexados os documentos comprobatórios da
decisão de redistribuição do espaço mencionada nos autos e informam que não têm ciência de qualquer
negociação formal estabelecida anteriormente à apresentação do referido processo quanto à cessão da sala
mencionada. Após a anexação dos documentos comprobatórios, os cursos se dispõem a realizar nova
reunião para deliberar consensualmente sobre o espaço.” Após leitura do parecer houve debate sobre a
pauta, sucedida pela decisão da Congração por acompanhar o parecer dos cursos de Letras- Língua
Portuguesa e Língua Inglesa e devolver o processo ao requerente para a anexação dos documentos
comprobatórios do referido acordo. 10. Solicitação à Congregação do Instituto para envio de processo ao
STI/Cuiabá requerendo a reabertura do sistema para preenchimento do REA/2021, todos(as) os(as)
conselheiros(as) foram favoráveis à solicitação. Ato contínuo a professora Beatriz fez a apresentação dos
processos aprovados por Ad referendum da Direção. Processo 23853.007438/2022-05 – Programação das
Aulas de Campo do ICHS. Ad Referendum em 12/08/2022. Sistema de Gerenciamento de Projetos de
Pesquisa – SGPP. Projeto de Pesquisa: Elementos Paratextuais e Estratégias de Compreensão Leitora na
Educação Infantil e nos Anos Iniciais, Coordenadora: Kenia Adriana de Aquino.  Ad Referendum
01/08/2022. Projeto de Pesquisa: Lugar e Narração, Coordenador: Danilo De Oliveira Nascimento. Ad
Referendum 01/08/2022. Projeto de Pesquisa: Alterações Climáticas Locais e a Organização do Espaço na
Amazônia Legal Mato-Grossense: perspectivas em ambientes urbanos, rurais e naturais, Coordenador:
Mitchel Druz Hiera. Ad Referendum 01/08/2022. Projeto de Pesquisa: Caracterização ambiental de
pequenas áreas úmidas no Planalto dos Guimarães – MT, Coordenador: Jepherson Correia Sales. Ad
Referendum 01/08/2022, Projeto de Pesquisa: Modelagem digital do relevo aplicada ao mapeamento
geomorfológico de Mato Grosso, Coordenador: Ricardo Michael Pinheiro Silveira. Ad Referendum
01/08/2022, Projeto de Pesquisa: A Reestruturação Do Segmento De Rede Urbana Mato-Grossense:
Dinâmica Socioespacial de Cidades Médias e Pequenas, Coordenador: Reges Sodre Da Luz Silva Dias. Ad
Referendum 01/08/2022. Projeto de Pesquisa: Educação, formação docente e prática educativa entre a
utopia e a realidade na escola, Coordenador: Ademar De Lima Carvalho. Ad Referendum 01/08/2022.
Projeto de Pesquisa: População Negra e a Formação Territorial De Mato Grosso - SÉCULO XVIII – XXI,
Coordenador: Ariel Costa Dos Santos. Ad Referendum 08/08/2022. Sistema de Gerenciamento de Projetos

UFR: ATA DE REUNIÃO 9 (0075379)         SEI 23853.000177/2022-94 / pg. 2



de Pesquisa – SGPP Relatório Final de Pesquisa. Relatório 4/2020 Título: A formação centrada da escola e
organização do trabalho pedagógico: os dilemas da prática de professores. Coordenador: Ademar De
Lima Carvalho. Ad Referendum 01/08/2022. Relatório 257/2021 Título: Dinâmica fenomenológica de
percepção da imagem de lugar na narrativa de ficção literária Coordenador: Danilo de Oliveira
Nascimento. Ad Referendum 15/06/2022. Relatório 406/2019 Título: Avaliação de impacto de políticas
públicas Coordenador: Carlos Educardo de Freitas. Ad Referendum 15/06/2022. Relatório Parcial de
Pesquisa. Relatório 162/2021,Título: Povos Indígenas, Direitos Sexuais e Reprodutivos e Violências:
análise histórica das práticas de poder – séculos XX e XXI. Coordenadora: Paula Faustino Sampaio. Ad
Referendum 08/08/2022. Relatório 377/2020, Título: Centro De Documentação Do Nuped: História Da
Alfabetização, Leitura E Livros Escolares Em Mato Grosso. Coordenadora: Cancionila Janzkovski
Cardoso. Ad Referendum 08/08/2022. SIEx - Sistema de Extensão Processo; 23853.004973/2022-04;
Assunto: Projeto SIEX -edital no 01/proece/codex/2022 fluxo contínuo de ações de extensão- "Estação
Primavera- I Concurso Audiovisual: Alternativas Socioambientais para Primavera do Leste”, Requerente:
Priscila de Oliveira Xavier Scudder. Ad Referendum 03/08/2022. Assunto: Edital No
01/Proece/Codex/2022 Fluxo Contínuo De Ações De Extensão, Requerente: Eglen Silvia Pipi Rodrigues.
Ad Referendum 09/08/2022 Assunto: edital no 01/proece/codex/2022 fluxo contínuo de ações de
extensão- ArtPet - Café com Bolo: Memórias e Saberes; Requerente: Eglen Silvia Pipi Rodrigues. Ad
Referendum 10/08/2022. 13. Informes: -Procedimento para Antecipação e Interrupção de férias e mudança
de datas.- Encaminhamento de Atestado médico.- 23853.007427/2022-17- Chamada Interna nº
09/PROPGP/2022- 2023 (Voluntário de Iniciação Científica-VIC Voluntário de Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação -VITI) foi prorrogada até o dia 31/08/2022.- Colação de Grau.-
Palestra de Saúde Mental 20/09/2022.- Tutorial do SUAP – professora Talitta Tatiane Martins Freitas.
Durante a reunião o professor Jeater pede a fala e solicita o encaminhamento por parte da Direção do
ICHS para que a ADUFMAT mobilize os docentes para a realização da eleição da Reitoria da
Universidade Federal de Rondonópolis/ UFR. Os membros da congregação são favoráveis ao pedido. Ao
término das discussões, nada mais havendo a tratar, a professora Beatriz declarou encerrada a reunião e
eu, Dhaia Larisse Reis Rabelo, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, terá a assinatura
de todos/as os/as presentes.

 

Documento assinado eletronicamente por Beatriz dos Santos de Oliveira Feitosa , Docente da
Universidade Federal de Rondonópolis - UFR, em 29/09/2022, às 15:44, 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 Talitta Tatiane Martins Freitas , Docente da Universidade
Federal de Rondonópolis - UFR, em 30/09/2022, às 11:34, 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 30/09/2022, às 11:44, 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 Noemi Bandeira, Docente da Universidade Federal de
Rondonópolis - UFR, em 30/09/2022, às 12:11, 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 30/09/2022, às 16:27, 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 Merilin Baldan, Docente da Universidade Federal de
Rondonópolis - UFR, em 30/09/2022, às 16:47, 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 Maria Aparecida dos Santos , Docente da Universidade
Federal de Rondonópolis - UFR, em 02/10/2022, às 12:03, 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 Mariana Bolfarine, Docente da Universidade Federal de
Rondonópolis - UFR, em 04/10/2022, às 10:39, 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 Agameton Ramsés Justino, Docente da Universidade
Federal de Rondonópolis - UFR, em 04/10/2022, às 11:26, 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 0075379 e o
código CRC F1296364.

Referência: Processo nº 23853.000177/2022-94 SEI nº 0075379
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