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Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às quatorze 1 

horas, na sala C206, reuniram-se na sede do Instituto de Ciências da 2 

Sociedade e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense, 3 

os seguintes docentes titulares: Cláudia Mara Barboza dos Santos Alvarenga, 4 

Graciela Aparecida Profeta, Hernán Armando Mamani, José Colaço Dias Neto, 5 

Patrícia de Melo Abrita Bastos, Ronney Muniz Rosa, Walter Luiz Carneiro de 6 

Mattos Pereira. O seguinte docente suplente: Erick Francisco Quintas Conde. 7 

O discente titular: Diego Abreu Paes. Os demais participantes: Giully Anne 8 

Ferreira Lima e Laísa Cunha da Silva. O Prof. Roberto Rosendo iniciou a 9 

reunião agradecendo a presença de todos, em seguida tratou da seguinte 10 

pauta: 1 - Informes - Prof. Roberto Rosendo informou sobre a gestão 11 

orçamentária da emenda parlamentar recentemente disponibilizada pelos 12 

deputados federais, afirmando que esteve nos setores responsáveis da sede 13 

para compreender o trâmite necessário para iniciar as obras da av. XV de 14 

novembro. O superintendente de engenharia e arquitetura pediu o prazo de 15 

dois meses para elaboração do projeto executivo da obra do campus da av. XV 16 

de novembro. Após esta etapa, será feito o processo licitatório. Seguindo os 17 

prazos regimentais, as obras podem ser iniciadas em maio de 2020, com prazo 18 

de conclusão de cerca de 16 meses, informado pelo superintendente de 19 

engenharia e arquitetura. Prof. Roberto Rosendo propôs que a obra seja 20 

concluída em 10 meses. Informou que há dois projetos executivos prontos: um 21 

da área externa que conta com a entrada, pátio e refeitório e outro projeto com 22 

os dois prédios. As construções já iniciadas correspondem a cerca de 43% do 23 

total da obra. Informou que o terreno ainda está em nome da ferrovia 24 

Leopoldina Railway e que precisa ser transferido oficialmente para a UFF. 25 

Afirmou que o terreno possui cerca de 50 mil reais de imposto sobre serviço 26 



(ISS) em atraso e que será necessário fazer o projeto de topografia do terreno 27 

cujo custo, segundo a PROAD, ficaria em torno de 20 mil reais. Informou que 28 

na próxima semana irá à Brasília entregar as placas de homenagem aos 29 

Deputados Federais que disponibilizaram os valores de emenda parlamentar 30 

para a conclusão do campus do ESR. Prof. José Colaço registrou a 31 

insatisfação, apresentada por professores na reunião do departamento de 32 

Ciências Sociais, pela falta critérios de utilização dos veículos oficiais do ESR 33 

para realização de trabalho de campo. Solicitou que a utilização dos recursos 34 

destinados pela Direção aos departamentos para serem utilizados nas 35 

atividades da semana acadêmica dos cursos tivessem critérios mais bem 36 

definidos de forma que todos os departamentos possam fazer uso adequado 37 

do valor estipulado. Prof. Hernán Mamani afirmou que as regras de 38 

afastamento para pós-doutorado para o ano de 2020 foram alteradas, porém os 39 

afastamentos que foram autorizados até o dia 06/09/2019 foram liberados. A 40 

nova regra empregada solicita que o interessado entregue uma declaração de 41 

admissão da instituição de ingresso. Afirmou que nesta unidade há pelo menos 42 

quatro docentes impedidos de darem continuidade ao afastamento para pós-43 

doutorado devido esta exigência e que seria importante reunir-se com os 44 

demais interessados que estiverem nesta situação. A aluna Giullie Anne 45 

solicitou apoio ao colegiado para aprovação do grafite a ser feito no muro da 46 

av. 28 de março. Os conselheiros sugeriram que a aluna apresente o croqui do 47 

grafite para ser apreciado pela plenária. O aluno Igor informou que a matriz 48 

curricular e a implantação de disciplinas na modalidade à distância foram 49 

assuntos tratados na última reunião do colegiado do curso de história. Afirmou 50 

que os estudantes sentiram-se prejudicados uma vez que tal determinação 51 

está sendo discutida apenas entre os docentes, sem o diálogo com o grupo de 52 

discentes. O aluno registrou seu descontentamento pelo fato de que ele e 53 

outros discentes sentiram-se prejudicados na disciplina de dois professores do 54 

seu curso que apresentaram textos em outros idiomas. Solicitou que a direção 55 

e o colegiado acompanhem esta questão visto que já foi apresentada na 56 

reunião do colegiado do curso e a resposta apresentada para a situação foi de 57 

que o aluno poderia solicitar trancamento especial da disciplina. Prof. Rosendo 58 

se propôs conversar com o coordenador do curso para tentar solucionar essa 59 

questão. Sobre a insatisfação com o transporte apresentada pelo prof. José 60 



Colaço, prof. Roberto Rosendo afirmou que o gerenciamento de transporte 61 

atualmente está sob coordenação do setor responsável na reitoria, e que o 62 

Instituto não possui gerenciamento de transportes. 2 - Aprovação das atas 63 

das reuniões ordinárias dos meses de setembro e outubro de 2019 – a 64 

plenária aprovou as atas das reuniões ordinárias dos meses de setembro e 65 

outubro de 2019. 3 - Progressão funcional docente – o sr. presidente 66 

informou a progressão docente dos seguintes professores: Eduardo Manuel 67 

Rosa Bulhões: de Adjunto 4, para Associado 1; Eloíza Dias Neves: de 68 

associado 1, para associado 2; Verônica Gonçalves Azeredo: de associado 2, 69 

para associado 3; Jussara Freire: de associado 1, para associado. Prof. 70 

Ronney Muniz, presidente da comissão de avaliação docente do ESR, informou 71 

que a professora Jussara Freire contabilizou 913 pontos na sua progressão 72 

funcional, sendo a professora com maior produção acadêmica do ESR. A 73 

plenária manifestou reconhecimento do trabalho realizado pela professora 74 

Jussara Freire. 4 - Homologação do resultado da consulta eleitoral para 75 

chefe e subchefe do departamento de Geografia - foi proclamado o 76 

resultado da referida consulta eleitoral em que foram eleitas as professoras 77 

ELZIRA LÚCIA DE OLIVEIRA e CAMILAH ANTUNES ZAPPES, 78 

respectivamente, para o cargo de Chefe e Subchefe do Departamento de 79 

Geografia de Campos (GRC). 5 - Homologação do resultado da consulta 80 

eleitoral para coordenador e vice-coordenador do curso de licenciatura 81 

em Geografia de Campos – foi proclamado o resultado da referida consulta 82 

eleitoral em que foram eleitas as professoras REGINA CÉLIA FRIGÉRIO e 83 

MARIA CARLA BARRETO SANTOS MARTINS, respectivamente, para o 84 

cargo de Coordenadora e Vice-coordenadora do curso de Licenciatura em 85 

Geografia de Campos. 6- Confraternização de final de ano do ESR – prof. 86 

Roberto Rosendo informou sobre a realização da confraternização no Instituto 87 

que acontecerá no próximo dia 11/12/2019. Nada mais havendo a tratar, a 88 

reunião foi encerrada às dezesseis horas. E, para constar, eu, Sandra Ribeiro 89 

de Azevedo, Secretária Executiva, redigi a presente ata que assino junto com o 90 

Senhor Presidente. Campos dos Goytacazes, vinte e sete de novembro de dois 91 

mil e dezenove.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 92 


