
Consulta à comunidade acadêmica para a escolha 
de Chefe e Subchefe do Departamento Sociedade, 

Educação e Conhecimento (SSE)
biênio março 2022 / março 2024

Apresentação da Chapa: 

Trabalho, Amizade e Confiança



Comissão Eleitoral 
Local (CEL) 
(DTS Nº 33 de 23 de 
novembro de 2021)

• Érika Elizabeth Vieira Frazão 

(docente – presidente da Comissão)

• Viviane Merlim Moraes (docente –
presidente da Comissão)

• Gabriela Gonsalves Santos (técnica 
administrativa – secretária da Comissão)

• Fábio Couto Silva (acadêmico)



Trabalho, Amizade e 
Confiança



Conheça a chapa 

Flávia dos Santos Soares

Candidata a Chefe do SSE

Bruno Alves Dassie

Candidato a subchefe do SSE



Candidata a Chefe

20XX

Possui graduação em Matemática pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Mestrado em Matemática 

pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

e Doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro.

É professora da categoria Associado II da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal Fluminense 

(FE/UFF) onde atua na Licenciatura em Matemática, 

nos cursos presencial e EAD (como bolsista do 

CEDERJ), na Pedagogia e na Pós-graduação em 

Educação (PPG/FEUFF). 

É professora da UFF desde 2010. 

Endereço para acessar o CV: http://lattes.cnpq.br/8058066571741158

http://lattes.cnpq.br/8058066571741158


Candidato a subchefe

Possui graduação em Matemática pela Universidade 

Federal Fluminense, Mestrado em Matemática pela 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e 

Doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro. 

É professor da categoria Associado III da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal Fluminense 

(FE/UFF) onde atua na Licenciatura em Matemática, 

nos cursos presencial e EAD (como bolsista do 

CEDERJ) e na Pós-graduação em Educação 

(PPG/FEUFF). 

É professor da UFF desde 2009. 

Endereço para acessar o CV: http://lattes.cnpq.br/5971602580983458

http://lattes.cnpq.br/5971602580983458


Plataforma de Gestão

Manter uma gestão 
compartilhada apoiada 
por comissões docentes

Orientar os docentes do 
SSE em suas 

necessidades a partir de 
sua chegada na FEUFF 

com apoio as atividades 
relacionadas a carreira 

docente e a direitos 
trabalhistas (estágio 
probatório, licença 

capacitação, relatórios 
de progressão, 

plataforma SEI, etc.) 

Título da apresentação

Manter a parceria com 
as Coordenações de 
Curso atendidas pela 

Faculdade de Educação 
e principalmente com o 

Curso de Pedagogia, 
defendendo o projeto 

de formação docente da 
FEUFF para todas as 

licenciaturas



Plataforma de Gestão

Assegurar a articulação 
da chefia do SSE com o 
trabalho dos servidores 

técnico-
administrativos, a fim 
de garantir a gestão 

eficiente do 
departamento na 

acessoria aos 
professores e discentes

Estreitar a parceria com 
os outros setores da 

FEUFF – Departamento 
SFP, Pós-graduações 
sediadas na FEUFF, 

Direção da Faculdade de 
Educação, Divisão de 

Prática Discente

Manter a transparência 
das ações do 

Departamento com a 
atualização da página 
do SSE e estabelecer 
junto a secretaria do 

SSE rotinas para 
assessoramento às 

coordenações, docentes 
e discentes em suas 
tarefas acadêmicas



Obrigada !

A Consulta Eleitoral online ocorrerá 
de 8h do dia 11 de janeiro até às 22h do dia 13 de janeiro de 2022. 


