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Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte, às quatorze horas, através 1 

do portal de conferência web da RNP, do MCTIC, Ministério da Ciência, 2 

Tecnologia, Inovações e Comunicações reuniram-se sob a presidência do 3 

professor Roberto Cezar Rosendo Saraiva da Silva os seguintes docentes 4 

titulares: Cláudia Mara Barboza dos Santos Alvarenga, Elis de Araújo Miranda, 5 

Patrícia de Melo Abrita Bastos, Valter Martins, Walter Luiz Carneiro de Mattos 6 

Pereira. Os seguintes docentes suplentes: Cláudio Henrique Reis, Edimilson 7 

Antônio Mota, Érica Terezinha Vieira de Almeida, Erick Quintas Conde, Leda 8 

Regina de Barros Silva, Maria Gabriela Scotto. Os servidores titulares: 9 

Alessandro Soares Lopes e Thaís Castro Koch. Os servidores suplentes: 10 

Rafael Velasco Pessanha. Os discentes titulares: Allana Hellen Peixoto de 11 

Souza e Diego Abreu Paes. Os discentes suplentes: Pâmela Casanova 12 

Kimmemgs. Os demais participantes: Igor Gonçalves e Maria Júlia Eccard. O 13 

Prof. Roberto Rosendo iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, em 14 

seguida tratou da seguinte pauta: 1. Informes - Prof. Roberto Rosendo iniciou 15 

a reunião informando que os diretores do interior reuniram-se com o reitor para 16 

tratar de assuntos de rotina. Salientou as ações realizadas pelos professores 17 

do ESR que tratam os dados e informações relacionadas à COVID-19 na 18 

região e apresentou o Plano de Contingência da COVID-19, elaborado pelo 19 

grupo de trabalho criado pela reitoria, com objetivo de traçar diretrizes para 20 

comunidade acadêmica no momento de pandemia. Informou sobre possível 21 

corte das progressões docentes que em breve terá o projeto de lei votado na 22 

Câmara. Agradeceu a aluna Maria Júlia Eccard e o movimento estudantil por 23 

terem conduzido os alunos que ingressaram no início de ano letivo nos cursos 24 

do ESR e que precisaram de auxílio para irem até a sede e oficializarem suas  25 

matrículas. Esclareceu que os gastos com combustível para esta ocasião já 26 

estavam garantidos, porém, na última hora, foi informado pela pró-reitora de 27 



graduação, que os estudantes não poderiam se deslocar no veículo oficial, pois 28 

ainda não eram alunos da Universidade. A aluna Maria Júlia Eccard coordenou 29 

a coleta de recursos para levar esses alunos para realizarem a matrícula. A 30 

aluna Maria Júlia ressaltou a importância de se manter um calendário para que 31 

situações como essas não se repitam e reforçou a importância de trazer as 32 

matrículas de volta aos institutos do interior de forma organizada e antecipada, 33 

para que situações semelhantes não se repitam. A professora Érica lembrou 34 

que essa situação tem se repetido já há algum tempo. Como alternativa sugeriu 35 

que os gastos com matrículas possam ser contemplados no orçamento do 36 

Instituto anualmente de forma que possa viabilizar o pagamento de diárias da 37 

equipe da reitoria para realização de matrículas no ESR. A servidora Thais 38 

Castro deu informes sobre a Instrução Normativa nº 28, de 25/03/2020, que 39 

estabelece, dentre outras, orientações quanto ao impedimento de alteração de 40 

período de férias enquanto durar o período de isolamento social. 2. Vacância 41 

de chapa no Colegiado de Unidade - Encaminhamento: substituir as 42 

professoras Graciela Aparecida Profeta, cedida a outro órgão federal e Scheilla 43 

Beatriz Alves Bárbara, recentemente aposentada, pelos professores Valter 44 

Martins e Cláudio Henrique Reis como membros titular e suplente, 45 

respectivamente, para compor o Colegiado do ESR até o final do mandato. Em 46 

votação: a plenária aprovou a substituição dos referidos professores. 3. 47 

Supostas agressões e ameaças verbais cometidas por dois discentes às 48 

professoras Érica Terezinha Vieira e Maria Clélia Pinto Coelho - Professor 49 

Rosendo informou que comunicou formalmente e deu acesso ao parecer final 50 

da Comissão de Sindicância aberta para apurar supostas irregularidades 51 

cometidas pelos alunos Leticia e Eraldo nas redes sociais, contra membros da 52 

UFF de Campos  e a Instituição UFF, a  todos os envolvidos na sindicância: 53 

denunciantes e denunciados. Informou ainda que, antes de dar seu parecer 54 

como Diretor sobre o arquivamento ou não do processo, encaminhou o mesmo 55 

para parecer da Procuradoria Federal Junto à UFF a fim de que a referida 56 

Procuradoria desse parecer no sentido do correto cumprimento dos trâmites 57 

burocráticos relativos aos trabalhos da Comissão.  O Professor Rosendo 58 

informou ainda que recebeu, no dia dezenove de dezembro, um relatório da 59 

professora Erica Terezinha solicitando apuração de supostas agressões 60 

verbais e ameaças à ela e à professora Clélia, cometidas pelos discentes 61 



Eraldo e Letícia no mês de Dezembro de 2019. Informou que encaminhou este 62 

documento para ser anexado ao processo pela Proger e solicitou orientações 63 

da Procuradoria de como proceder à luz deste novo fato.  A professora Érica 64 

Terezinha relatou as ameaças verbais e palavras de baixo calão dirigidas a ela 65 

e à professora Maria Clélia, pelo aluno Eraldo, na cantina do ESR na última 66 

semana de aula do segundo semestre de 2019. Relatou que as imagens do 67 

ocorrido foi formalmente solicitada à Direção do ESR, mas que  as imagens do 68 

momento da agressão não foram gravadas em função de um lapso, 69 

considerando o modelo do equipamento de filmagem, conforme informação do 70 

Diretor e dos técnicos do TI do ESR/UFF;. Sobre a questão salientada pela 71 

Profa. Erica, Professor Roberto Rosendo destacou que encaminhou documento 72 

formal ao Sr. Murilo, Chefe do setor de Tecnologia da Informação da UFF de 73 

Campos, solicitando esclarecimentos do por quê a câmera não teria  gravado 74 

as imagens solicitadas pela professora. O Sr. Murilo informou que ele mesmo 75 

fez a seleção das imagens e destacou que a maior parte das câmeras da UFF 76 

Campos gravam, são acionadas, quando há movimento. Destacou que o fato 77 

da câmera, de onde as imagens foram selecionadas, estar distante das 78 

pessoas que participaram o suposto evento, pode ter comprometido a 79 

gravação. O Sr. Murilo destacou  ainda na sua justificativa que as  câmeras do 80 

ESR estão sem manutenção há anos, haja vista que o contrato de manutenção 81 

destes equipamentos não foi renovado pela UFF, e que o setor de TI do ESR 82 

procura, ainda que de forma precária, manter as câmeras  do instituto 83 

funcionando. Com a palavra, a professora Érica Terezinha afirmou que foi 84 

entregue à Direção do ESR, um documento redigido por ela e pelas profas. 85 

Cláudia, Antenora e Leda, que junto com ela solicitaram a sindicância contra os 86 

alunos Eraldo e Letícia. Segundo ela, após tomarem conhecimento do parecer 87 

da comissão de sindicância pelo arquivamento da mesma e dos motivos 88 

apresentados pela referia Comissão de Sindicância, resolveram expor as suas 89 

contradições e solicitar ao Diretor do ESR o não arquivamento da mesma. 90 

Além disso, a professora Érica acrescentou um relato sobre as agressões e 91 

ameaças sofridas na cantina da UFF Campos no dia 19 de dezembro de 2019. 92 

A professora Érica fez questão de lembrar a todos que não quer que a 93 

agressão e a ameaça contra ela e ao seu marido, o professor José Luis Vianna 94 

da Cruz, seja analisada independente de todas as outras agressões realizadas 95 



contra os demais professores da UFF e que constam no processo de 96 

sindicância. O professor Roberto Rosendo informou que o referido relato foi 97 

integrado pela PROGER ao citado processo. Os professores presentes não 98 

acharam adequado o parecer da PROGER, que orientou no sentido do 99 

encerramento da sindicância supramencionada dos alunos Letícia e Eraldo, 100 

tendo a Procuradoria sugerido ainda que a mesma Comissão de Sindicância, 101 

que apurou supostas irregularidades cometidas em redes sociais pelos alunos 102 

em questão, analisasse as supostas agressões verbais e ameaças que teriam 103 

sido feitas às Professoras Érica e Maria Clélia. A professora Érica, a professora 104 

Leda, o professor Walter defenderam, junto ao Colegiado, o encaminhamento 105 

de proposta a ser analisada pelo Colegiado do ESR, de  que o processo dos 106 

alunos Eraldo e Letícia fosse encaminhado para abertura de um PAD, pelas 107 

seguintes razões: a) a existência de relatos de que os discentes Letícia e 108 

Eraldo continuam desacatando docentes da UFF de Campos pelas redes 109 

sociais; b) os desacatos passaram a ser realizados de forma pessoal dentro do 110 

campus c) o fato de que a comunidade acadêmica da UFF Campos se sente 111 

cada vez mais constrangidas e não desejam participar da Comissão de 112 

Sindicância dos referidos discentes, pois temem ser expostas nas redes sociais 113 

pelos referidos  discentes. Depois dos debates com a participação dos 114 

membros do Colegiado, foi aprovado, por unanimidade, a sugestão ao Diretor 115 

do ESR, para que ele encaminhe solicitação de PAD contra os referidos alunos 116 

ao Magnífico Reitor, tendo como prova material as agressões que já constam 117 

no processo de sindicância do ESR e mais as demais agressões e ameaças 118 

que aconteceram após o encerramento da sindicância. 4. Comissão eleitoral 119 

local para organização do processo de escolha de Chefe e Subchefe do 120 

departamento de Ciências Econômicas - a comissão foi composta pelos 121 

professores BRENO AUGUSTO DA SILVA E SILVA (presidente), VLADIMIR 122 

FARIA DOS SANTOS, os servidores técnico-administrativos MARGARETH 123 

FERREIRA DE AGUIAR e JUDITH ESTHER FARIA DOS SANTOS FERREIRA 124 

GUEDES FARIA e os discentes MARIAH LEMOS MACHADO e DIEGO 125 

ABREU PAES. Em votação: Aprovado. 5. Homologação do resultado da 126 

consulta eleitoral para chefe e subchefe do departamento de Ciências 127 

Sociais - foi proclamado o resultado da referida consulta eleitoral em que 128 

foram eleitos os professores CARLOS ABRAÃO MOURA VALPASSOS e 129 



GEORGE GOMES COUTINHO, respectivamente, para o cargo de Chefe e 130 

Subchefe do Departamento de Ciências Sociais de Campos (COC). Em 131 

votação: Aprovado. 6. Chefia Pró-tempore do Departamento de Geografia 132 

de Campos – o professor GUSTAVO HENRIQUE NAVES GIVISIEZ foi 133 

indicado para exercer pró-tempore a função de chefe do Departamento de 134 

Geografia de Campos, a partir de 18/05/2020, até o fim do impedimento da 135 

chapa eleita por meio de consulta eleitoral em que foram eleitas as professoras 136 

Elzira Lúcia de Oliveira e Camilah Antunes Zappes que se encontram 137 

afastadas para pós-doutorado. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 138 

encerrada às dezoito horas e trinta minutos. E, para constar, eu, Sandra 139 

Ribeiro de Azevedo, Secretária Executiva, redigi a presente ata que assino 140 

junto com o Senhor Presidente. Campos dos Goytacazes, trinta de abril de dois 141 

mil e vinte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 142 


