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Universidade Federal Fluminense 

Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional 

 

Ata da Reunião Ordinária de Colegiado de 

Unidade - Instituto de Ciências da Sociedade 

e Desenvolvimento Regional da UFF, 

realizada no dia vinte e quatro fevereiro de 

dois mil e vinte e um, às quatorze horas. 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro dois mil e vinte e um, às quatorze 1 

horas, em videoconferência realizada por meio do aplicativo Google Meet, 2 

reuniram-se sob a presidência do professor Roberto Cezar Rosendo Saraiva da 3 

Silva os seguintes docentes conselheiros: Cláudia Mara Barboza dos Santos 4 

Alvarenga, Cláudio Henrique Reis, Erick Quintas Conde, Edimilson Antônio 5 

Mota, Elzira Lúcia de Oliveira, Gabriela Scotto, Erika Terezinha Vieira de 6 

Almeida, José Colaço Dias Neto, Mayra Silva de Souza. Os técnicos 7 

conselheiros: Marco Aurélio Souza Carneiro, Thais Castro Koch. Os discentes 8 

conselheiros: Igor Gonçalves Pereira. Os demais participantes: os docentes 9 

Ana Maria Costa de Almeida, Anizaura Lídia Rodrigues de Souza, Crisóstomo 10 

Lima do Nascimento, Elizabeth Pacheco, Fausto Calaça, Gisele de Araújo 11 

Gouveia Estácio, Guilherme Carvalho, Rodrigo Monteiro, Rogério Quintella, 12 

Santiago Martinich, Tatiana Tramontani. Os técnicos administrativos: 13 

Anadelson Martins Virtuoso, Carmelita Freitas dos Santos, Letícia Ferrari de 14 

Castro. A discente: Maria Julia Eccard. Justificaram ausência os professores 15 

Roberto Moll e Valter Martins. O Diretor Roberto Rosendo iniciou a reunião 16 

agradecendo a presença de todos e tratou dos seguintes pontos de pauta. 1 – 17 

Informes – o Sr. presidente informou que as atas das reuniões extraordinárias 18 

do mês de setembro e da reunião ordinária do mês de dezembro de 2020 ainda 19 

não tinham sido disponibilizadas pela secretária responsável para aprovação 20 

pelo Colegiado do ESR, mas que seriam apresentadas para aprovação na 21 

reunião do mês de março de 2021. Informou que o Instituto conta com o apoio 22 

de mais uma servidora do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais que foi 23 

convocada há cerca de um mês e que irá compor o setor de núcleo 24 

pedagógico. A administradora Thais Castro relatou o processo de substituição 25 

de código de vaga de Técnico em Contabilidade, que ficou disponível com a 26 

exoneração de servidor José Renato, para a vaga de TAE ajustada por ela 27 
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junto ao setor responsável. Prof. Roberto Rosendo salientou a redução do 28 

orçamento da Universidade para o ano corrente. Afirmou que houve corte de 29 

funcionários de limpeza no final do ano passado quando o Instituto contava 30 

com cerca de quinze funcionários e que atualmente  esse quadro foi reduzido 31 

para cinco funcionários e há previsão de contratação de mais três prestadores 32 

de serviços da área de limpeza quando as atividades presenciais forem 33 

retomadas, totalizando oito profissionais. O conselheiro Marco Aurélio reforçou 34 

a importância da aprovação das atas anteriormente citadas pelo presidente. 35 

Prof. Roberto Rosendo informou que foi convidado pelo prefeito Wladimir 36 

Garotinho e que participou  da abertura oficial do ano letivo do município de 37 

Campos dos Goytacazes, em solenidade realizada na sede da prefeitura. 38 

Emenda de Bancada - o sr. presidente afirmou que conversou com gestores 39 

da empresa contratada MAESA, responsável pela conclusão das obras do 40 

novo campus, e relatou que a obra encontra-se na primeira fase, contando 41 

atualmente com quarenta e sete funcionários. Sobre a reforma do Galpão 42 

Cultural: informou que o espaço reformado compreende cerca de quatrocentos 43 

metros quadrados e que todas as telhas da área de 400m2 reformada foram 44 

retiradas e algumas madeiras substituídas, além de ter sido feito tratamento da 45 

estrutura metálica que sustenta o galpão. Afirmou ainda que o letreiro de 46 

identificação do galpão cultural foi comprado e a sua colocação contratada. A 47 

aluna Maria Júlia Eccard questionou sobre o recente furto de materiais que 48 

ocorreu no Instituto e salientou a necessidade de um quantitativo maior de 49 

vigias e vigilantes que possam atender adequadamente todo o espaço do ESR, 50 

visto que atualmente só é possível contar com apenas um vigia e um vigilante 51 

em cada turno. Prof. José Colaço corroborou a proposta da discente reforçando 52 

que seria possível comprovar a vulnerabilidade do espaço físico do ESR e 53 

necessidade de maior contingente de vigilância através dos registros de 54 

ocorrências e atas de reuniões. O professor Edimilson Mota relatou que tem ido 55 

com freqüência ao Instituto e que mesmo quando está nas proximidades do 56 

ESR e do SPA a impressão que se tem é de que os prédios estão 57 

abandonados, logo suscetíveis á depredação e roubo. O professor Roberto 58 

Rosendo informou que levará a questão apresentada para reunião com reitor 59 

agendada para acontecer no dia 25 de fevereiro de 2021. A discente Maria 60 

Julia Eccard afirmou que recebeu mensagem do Reitor sobre a necessidade de 61 
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mais vinte milhões de reais para conclusão da obra do novo campus, caso 62 

contrário a obra estaria suspensa ainda no meado do ano corrente. Afirmou 63 

ainda que o prefeito Wladimir Garotinho a informou que teria uma reunião com 64 

deputados do estado do Rio de Janeiro ás dezesseis horas, na data de hoje, 65 

para tratar deste assunto, a fim de conquistar novos recursos para conclusão 66 

da obra. Prof. Roberto Rosendo afirmou que pretende agendar uma reunião 67 

com a MAESA, a SAEP e os membros que compõem a comissão de obras do 68 

ESR a fim de que a Comissão de Obras do ESR possa ter ciência dos avanços 69 

da obra. Prof. Cláudio Reis informou que esteve recentemente no ESR num 70 

período de chuvas intensas e que encontrou o pátio do Instituto alagado em 71 

virtude da obra de calçamento da área, salientou que a forma como o 72 

calçamento está sendo feito há chances de que o pátio do estacionamento de 73 

carros fique alagado em caso de chuvas, visto que é sabido que toda área 74 

central do município é baixa. Continuou questionando se o recurso destinado à 75 

obra do Galpão Cultural é predominantemente oriundos dos recursos de Livre 76 

Ordenação do ESR e se haverá recursos para aquisição de demandas 77 

específicas que podem surgir ao longo do ano letivo. Prof. Roberto Rosendo 78 

afirmou que a obra de calçamento do pátio está sendo acompanhada pela 79 

equipe da SAEP. Professor Rosendo destacou que o calçamento da área dos 80 

fundos do ESR se deu apenas nos espaços onde os veículos efetivamente 81 

estacionam, tendo ficado um amplo espaço sem pavimentação justamente para 82 

permitir a drenagem natural das águas pluviais. Destacou ainda que o piso 83 

intertravado é permeável e ecológico, pois não usa cimento. Ressaltou que 84 

foram colocados, inicialmente, cerca de 700 m2 de piso intertrabado na entrada 85 

do pátio de estacionamento do ESR em 2019, e que a obra foi muito elogiada 86 

pelos usuários. Com relação à segunda etapa do calçamento dos fundos do 87 

pátio do ESR, Professor Rosendo destacou que o pátio e a Rua José do 88 

Patrocínio costuma alagar em períodos de chuvas muito intensas. Entretanto, o 89 

piso intetravado já colocado na parte dos fundos do pátio, além de dar mais 90 

conforto aos usuários, possibilitará maior acessibilidade de cadeirantes e 91 

pessoas com deficiência física à calçada já preparada com piso podotátil. 92 

Neste sentido, pessoas com deficiência física ao desembarcarem de veículos 93 

em dias chuvosos, pisarão no piso intertravado e não no chão enlameado, 94 

podendo acessar a calçada do pátio interno com maior facilidade. Com relação 95 
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aos recursos destinados à reforma do Galpão Cultural, Professor Rosendo 96 

informou que o montante foi de oitenta mil reais, referentes á Livre Ordenação 97 

do ano de dois mil e vinte, e que ainda desconhece a cota de Livre Ordenação 98 

de 2021, que será disponibilizada para diretores da UFF possivelmente no mês 99 

de março de 2021. Professora Ana Costa relatou a importância da discussão 100 

prévia das prioridades para execução do orçamento de Livre Ordenação do 101 

ano de 2021. Sugeriu que esta decisão seja deliberada no âmbito deste 102 

Colegiado com consulta prévia para o planejamento e execução de tais 103 

recursos. Prof. Roberto Rosendo informou que sempre discute com o 104 

Colegiado as obras que são realizadas no Instituto com os recursos de L.O e 105 

que prima pelo cumprimento dos preceitos regimentais da UFF. Houve 106 

alteração na ordem dos pontos de pauta. Prof. Cláudio Reis sugeriu mudança 107 

no ponto de pauta: onde consta: 3 - Apresentação do relatório da Comissão do 108 

SPA, leia-se: 2 - Apresentação e aprovação do relatório da Comissão do SPA. 109 

2 – Apresentação e aprovação do relatório da Comissão do SPA – os 110 

professores Professor Erick Conde, Guilherme de Carvalho, Ana Lucia Novais, 111 

Crisóstomo Lima, Rogério Quintella relataram a importância do SPA para o 112 

Curso de Psicologia do ESR, visto que é um espaço fundamental para a 113 

qualidade da formação dos alunos, além da importância para a comunidade 114 

campista diante dos atendimentos realizados. Foi lembrado que o atual espaço 115 

foi escolhido no contexto de urgência de avaliação do Curso de Psicologia, pelo 116 

MEC, e necessidade de formação da primeira turma do curso, mas que 117 

atualmente o espaço conta com diversos problemas, descritos no relatório 118 

entregue. Após amplo debate, apresentação das demandas do espaço através 119 

da leitura do relatório da Comissão do SPA, a plenária realizou o seguinte 120 

encaminhamento: Encaminhamento: apresentação e aprovação do 121 

relatório do SPA elaborado pela Comissão – Em votação: a plenária 122 

aprovou o relatório apresentado pela Comissão observando-se que deverá 123 

constar no referido documento sobre a necessidade de mudança de local do 124 

SPA. 3 - Comissão de Avaliação de Progressão Funcional Docente – Nível 125 

Associado - Após amplo debate, foi formalizada a nova composição da 126 

Comissão de Avaliação de Progressão Funcional Docente – nível Associado do 127 

ESR. Encaminhamento: aprovar a nova composição da Comissão Funcional 128 

Docente – Nível Associado com os seguintes docentes: GERALDA FREIRE 129 




