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No décimo segundo  dia  do  mês  de  dezembro  do  ano  de  dois  mil  e  dezessete,  reuniu-se  o
Departamento de Geografia e Políticas Públicas do IEAR/UFF, na sede da Unidade, no bairro de
Jacuecanga, Angra dos Reis (RJ), para a sua décima oitava reunião ordinária. Estavam presentes:
o chefe do Departamento Andrés Del Rio, o Subchefe do Departamento Licio Caetano do Rego
Monteiro,  os professores efetivos Mara Edilara  Batista  de Oliveira,  Diogo Marçal  Cirqueira,
Paulo  Jorge  Vaitsman  Leal,  Priscila  Ermínia  Riscado,  Daniel  Luiz  Poio  Roberti  e  Jackson
Martins  Rodrigues.  Os  seguintes  docentes  justificaram  suas  ausências:  Michael  Alexandre
Chetry  e  Carlos  Marclei  Arruda  Rangel,  por  causa  de  consultas  médicas  já  agendadas;  e
Anderson Mululo Sato, pois estava participando de banca de exame de qualificação de doutorado
no PPG Geografia/UFF. Sobre o  Ponto 1,  Leitura da ata da reunião ordinária do dia 8 de
novembro de 2017,  foi lida e aprovada a ata da reunião ordinária do dia 8 de novembro de
2017. Sobre o  Ponto 2, Aproveitamento Interno, o professor Andrés informou que,  para o
preenchimento  da  vaga,  deixada  pela  professora  Mirian,  por  vacância,  não  foi  possível  o
aproveitamento dos candidatos que prestaram concurso para Niterói e, portanto, colocou-se em
votação o aproveitamento de Professor Equivalente por Vacância de um candidato aprovado no
concurso de Antropologia de Volta Redonda. O aproveitamento dos candidatos aprovados do
concurso,  da  área  de  conhecimento  Ciências  Sociais  e  Desenvolvimento,  do  Departamento
Multidisciplinar de Volta Redonda foi aprovado. Sobre o  Ponto 3,  Informes da Comissão de
Avaliação  Docente,  o  parecer  de  progressão  funcional  do  professor  Wilson  Martins  Lopes
Júnior, de Adjunto III para Adjunto IV, foi aprovado. Sobre o Ponto 4, Guias com orientações
para docentes, o guia “Orientações Gerais sobre o Plano de Carreira Docente” foi entregue de
forma impressa, para todos os docentes presentes. Sobre o  Ponto 5,  Lançamento de notas, o
professor Andrés chamou a atenção dos professores sobre o prazo final para o lançamento de
notas das disciplinas, que é até o dia 18 de janeiro de 2018, e lembrou também aos professores
que têm bolsistas de desenvolvimento acadêmico, de lançar a frequência no sistema. Sobre o
Ponto 6,  Entrega dos Formulários 20, se pendentes, e diários de classe, o professor Andrés
lembrou aos professores que todos devem entregar os formulários 20 no início do semestre e os
diários de classe das suas disciplinas, no final de cada semestre. Sobre o  Ponto  7, Propostas
alternativas  para  Agenda  Acadêmica  no  Interior,  como  os  proponentes  dessa  pauta  não
estavam presentes, esse ponto será discutido na primeira reunião de 2018. Sobre o  Ponto  8,
Calendário  de  Encontros  para  Participação  Estudantil,  o  ponto  não foi  discutido  e  será
incluído  na  pauta  da  primeira  reunião  de  2018.  Sobre  o  Ponto  9,  Cooperação  com Volta
Redonda, como os proponentes dessa pauta não estavam presentes, esse ponto será discutido na
primeira reunião de 2018. Sobre o  Ponto 10,  Quadro de Horários para o próximo período,
foram aprovados os quadros de horários de Geografia e Políticas Públicas para o período de
2018.1.  Sobre o  Ponto  11, Calendário de Reuniões para 2018.1,  os dias de realização das
reuniões do DGP em 2018.1 foi colocado em votação e foi decidido que as reuniões de 2018
ocorrerão preferencialmente na segunda semana de cada mês, alternando entre as terças, quartas
e quintas feiras. As prováveis datas das reuniões são: 13/03, 11/04, 10/05, 12/06, 11/07, sempre
às 10 horas da manhã. Após a divulgação do calendário oficial da UFF, o chefe do DGP irá
confirmar as datas das reuniões. Sobre o Ponto 12, Balanço DGP 2017, o professor Andrés fez
uma breve apresentação dos acontecimentos e realizações do DGP no semestre de 2017.2. Sobre
o Ponto 13, Continuidade da discussão do Regimento do DGP – Representação Estudantil e
outros assuntos, a discussão desse ponto de pauta foi adiada para a primeira reunião de 2018.
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Sobre o  Ponto  14, Licença da professora Priscila, foi comunicado que a professora Priscila
Riscado tirará uma licença de capacitação em 2018.2, quando ela participará de um projeto com
o NIAP (UERJ). O professor Andrés, comentou que o DGP tem que discutir as regras internas
para as licenças dos docentes e, que isso deve ser feito no início de 2018. Ponto 15, Informes, A
professora Priscila informou que está muito preocupada com a caso da aluna Marizete, por conta
da sua terceira reprovação na disciplina “Teoria política II”. A professora informou ainda que a
referida aluna estava colando na avaliação escrita da disciplina e quando pediu para que a aluna
guardasse o material que estava consultando, a aluna rasgou a prova e jogou parte na professora
e ainda agrediu a professora verbalmente. A professora Priscila também informou que irá abrir o
seu  processo  de  contagem  de  tempo  de  licença  para  capacitação.  Ela  ainda  não  sabe
precisamente quando irá tirar sua licença, mas acredita que será, provavelmente, de agosto até
outubro de 2018. O professor Diogo questionou como deve ser feito o registro do seu estágio
probatório e progressão, já que está completando dois anos no cargo em fevereiro. O chefe do
departamento explicou que não há problema, que assim que ele entregar a documentação o chefe
do DGP pode fazer um aceite Ad referendum da documentação. O professor Daniel entregou a
documentação para a sua progressão. O professor Carlos informou que vai oferecer a disciplina
“Tópicos  Especiais  em  Cartografia  Temática”  como  optativa  para  o  curso  de  geografia.  O
professor  Jackson  também  vai  oferecer  uma  disciplina  optativa  para  o  curso  de  geografia,
intitulada  “Métodos  Quantitativos  em Geografia”.  O  professor  Jackson  falou  ainda  sobre  o
processo dos projetos de monitoria para 2018, onde foram solicitadas 19 vagas e 13 projetos
foram aceitos. Desses, três são permanentes e dez anuais. Dos projetos permanentes, um é do
curso de Políticas Públicas e dois do curso de Geografia. Dos projetos anuais, dois são do curso
de Políticas Públicas e oito do curso de Geografia. O professor Licio comunicou que o processo
de redistribuição da professora Mônika, está demorando por conta da greve dos funcionários da
UFFRJ. Foi aprovado o projeto de pesquisa Território, Educação Escolar Quilombola e Currículo
Diferenciado,  coordenado pelo  professor  Diogo Marçal  Cirqueira.  Foi  aprovado o  Curso  de
Extensão "Saúde Mental e Universidade”, coordenado pelos professores Andrés del Río e André
Luiz  de  Jesus  Rodrigues.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  eu,  Andrés  Del  Río,  chefe  do
Departamento de Geografia e Políticas Públicas do IEAR, redijo e assino esta ata.

Angra dos Reis, 12 de dezembro de 2017.
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