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No quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às 10h30min, em segunda convocação, 7 
reuniu-se o Departamento de Educação do IEAR/UFF, na sede da unidade, no bairro de Jacuecanga, 8 
Angra dos Reis (RJ). Estavam presentes: o Sub-Chefe de Departamento Marcos Marques; o Diretor 9 
da unidade Augusto César Gonçalves e Lima; a Coordenadora do Curso de Políticas Públicas Maria 10 
Onete; a Coordenadora do Curso de Pedagogia Andréa Pavão; os professores efetivos Frederico 11 
Policarpo, Silmara Marton, Anderson Tibau, Soraia Vieira, Miriam Alves, Maria Aparecida e André 12 
Dias; o professor temporário Rafael Caselli e a secretária do  DED/IEAR Thamires Paredes. Sob o 13 
Ponto 1 da pauta “Aprovação de Ata”, foi lida e aprovada por unanimidade a ata da reunião 14 
ordinária do dia 25 de abril de 2014. Sob o Ponto 2 da pauta “Comissão Permanente de Avaliação 15 
Docente: Encaminhamentos”,  foi lido o parecer da comissão sobre o relatório de estágio probatório 16 
final do professor André Luís Dias Lima (processo n° 23069.). O parecer foi aprovado por 17 
unanimidade pela plenária. Sob o Ponto 3 da pauta “Informes do DED/IEAR: informes”, a 18 
Secretária Thamires informou que dos oito concursos realizados durante o mês de maio, seis tiveram 19 
candidatos aprovados, porém os concursos de “Sociologia e Segurança Pública” e “Psicologia do 20 
Desenvolvimento e da Aprendizagem” terão que ser realizados novamente no mês de setembro, por 21 
não ter obtido candidato aprovado e adiamento por motivo de saúde em membro de banca, 22 
respectivamente. A Subchefia solicitou que as notas de monografia sejam enviadas à Chefe Luciana 23 
até o final do mês de junho. Sob o Ponto 4 da pauta “Aprovação de Critérios para Afastamentos”, 24 
o Subchefe Marcos, membro da Comissão de Afastamentos, informou que devido a greve dos 25 
servidores técnico-administrativos, não conseguiu entrar em contato com a PROGEPE para obter 26 
esclarecimentos e informações suficientes, e que por este motivo a Comissão ainda não conseguiu 27 
definir os critérios para concessão de afastamentos. O Subchefe informou ainda que acredita que na 28 
reunião ordinária do mês de agosto, a Comissão já tenha um documento elaborado e o apresente.   29 
Sob o Ponto 5 da pauta “Quadro de Horários - 2º Semestre de 2014”, o Subchefe Marcos Marques 30 
apresentou a configuração inicial do quadro de horários para o 2º Semestre de 2014 e informou que 31 
alguns ajustes deverão ser feitos.  Sob o Ponto 6 da pauta “Apresentação de Projetos de Ensino, 32 
Pesquisa e Extensão”, a subchefia departamental deu seguimento apresentando a proposta de 33 
reedição do projeto de pesquisa "Universidade e Escola: Crise da Leitura e Formação do Leitor", de 34 
autoria do professor André Dias. A professora Andréa Pavão solicitou aprovação de seu Projeto de 35 
Pesquisa intitulado “Discursos sobre a expansão do ensino superior: um estudo de caso”. Os projetos 36 
foram aprovados por unanimidade pela plenária. Sob o Ponto 7 da pauta “Informes Gerais”, o 37 
Diretor Augusto solicitou uma maior participação dos professores nas reuniões realizadas na Reitoria. 38 
O Diretor informou sobre a cobrança que vem sofrendo da Reitoria para a criação de um novo curso e 39 
também da possível chegada de três novos assistentes administrativos. O Diretor informou ainda 40 
sobre sua participação em palestra com a Associação de Engenheiros da Petrobrás para discutir os 41 
impactos do pré-sal na região, no dia 10/06 e convidou a todos. O Subchefe Marcos sugeriu a criação 42 
de um Grupo de Trabalho para a discussão da implementação do novo curso. O professor Frederico 43 
Policarpo informou que continuará buscando informações para a realização do Projeto de Avaliação 44 
Institucional. A Coordenadora do curso de Pedagogia informou que a falta dos professores não estão 45 
sendo repostas. A Coordenadora informou ainda que ela a professora Onete não são mais 46 
representantes do sindicato, portanto o IEAR está sem representação na ADUFF. O Subchefe solicitou 47 
que os planos de trabalho para o 2º Semestre de 2014 sejam entregues para arquivamento no DED. O 48 
Subchefe ressaltou que devido a greve dos servidores técnico-administrativos, os ressarcimentos de 49 
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plano de saúde e transporte não estão sendo pagos, prejudicando os professores e também a Secretária 50 
Thamires. O professor Anderson Tibau informou sobre sua participação na “29ª Reunião Brasileira de 51 
Antropologia” da Associação Brasileira de Antropologia, onde apresentará o trabalho “Desafios na 52 
Construção de uma Etnografia em Educação”, no período de 03 a 06/08/2014. A professora Silmara 53 
Marton informou que participará do “VII Colóquio Internacional de Filosofia da Educação: O que 54 
pode a escola hoje em nossa América?”, no período de 02 a 05 de setembro de 2014 e “VI Congresso 55 
Internacional de Pesquisa (Auto) Biográfica: Entre o público e o privado: modos de viver, narrar e 56 
guardar”, no período de 16 a 19 de novembro de 2014, ambos a serem realizados na UERJ – Rio de 57 
Janeiro. A professora Miriam Alves informou que participará como debatedora do GT Ciganos da 58 
“29ª Reunião Brasileira de Antropologia”, no período de 03 a 06 de agosto de 2014. A professora 59 
Soraia Vieira informou que coordenará a “Sessão Especial SE05- Politicas Públicas na América 60 
Latina”, no IX Encontro da ABCP, a ser realizado entre 4 e 7 de agosto em Brasília, informou ainda 61 
que coordenará também o “SPG Partidos Políticos e Sistemas Partidários” no 38º Encontro Anual da 62 
ANPOCS, a ser realizado de 27 a 31 de outubro em Caxambu, e que no mesmo evento apresentará o 63 
papel "Evolução das pautas de representação política na América Latina" no GT Partidos e Sistemas 64 
Partidários. Nada mais havendo a tratar, eu, Thamires Domingos Paredes, Secretaria do DED/IEAR 65 
redijo e assino esta Ata, a ser apreciada e aprovada, conjuntamente com os outros tópicos, numa 66 
próxima reunião ordinária do DED/IEAR.                                                              67 
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