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Ata da Reunião Extraordinária de Colegiado de 
Unidade - Instituto de Ciências da Sociedade e 
Desenvolvimento Regional da UFF, realizada por 
videoconferência no Google Meet, no dia dois de 
junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e 
quinze minutos.  

Aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e quinze minutos, 1 
em videoconferência realizada por meio do aplicativo Google Meet, reuniram-se sob a 2 
presidência do professor Roberto Cezar Rosendo Saraiva da Silva os seguintes docentes 3 
conselheiros: Cláudio Henrique Reis, Edimilson Antônio Mota, Erick Quintas Conde, Gabriela 4 
Scotto, Leda Regina de Barros, Mayra Silva de Souza, Roberto Moll Neto, Valter Martins, 5 
Vladimir Faria. Os técnicos conselheiros: Marco Aurélio Carneiro, Thaís Castro Koch. Os 6 
discentes conselheiros: Bruno Bastos, Igor Gonçalves. Os demais participantes: os docentes 7 
Anizaura Lídia, Ana Lúcia Novais, Elizabeth Pacheco, Guilherme de Carvalho, Vanuza da Silva 8 
Pereira. Os técnicos administrativos: Alessandra de Muros Xavier, Cassiana Simões, Kátia 9 
Cristiane Vomero Pereira, Letícia Ferrari, Thúlio Pereira Dias Gomes. Os discentes: Laís Ribeiro 10 
Valadão, Maria Júlia Eccard Lessa, Giulia Hanna Pacheco e Vitória Ariel. O Diretor Roberto 11 
Rosendo iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e tratou dos seguintes pontos de 12 
pauta: houve inversão do ponto de pauta e o professor Roberto Rosendo passou a palavra 13 
para a assistente social Cassiana Simões. 1 - Início do primeiro semestre letivo de 2021: 14 
restrições financeiras e a questão das bolsas – a servidora Cassiana apresentou o 15 
levantamento dos dados dos alunos ingressantes no semestre 2020/1 e deu informes à 16 
plenária sobre a reunião ocorrida com a PROAES na qual foi informada sobre corte 17 
orçamentário para os diversos tipos de bolsas disponibilizadas para alunos, ressaltando que 18 
não haveria corte para alunos que já possuem bolsas e que o esforço seria para incluir os 19 
alunos que entrarão a partir do próximo semestre. A servidora propôs que fosse elaborada 20 
uma alternativa em conjunto com coordenadores de cursos e chefes de departamentos para 21 
que este corte não atrapalhe de forma tão robusta o funcionamento do próximo semestre 22 
letivo. Demais conselheiros manifestaram seu descontentamento com a notícia e os dados 23 
apresentados. O professor Roberto Rosendo agradeceu ao trabalho da equipe do CAES pelo 24 
empenho e proatividade nas questões que envolvem a realidade dos alunos. 2 - Aprovação 25 
das atas das reuniões ordinárias dos meses de fevereiro, março e abril de 2021 – 26 
Encaminhamento: aprovar as atas das reuniões ordinárias dos meses de fevereiro, março e 27 
abril de 2021. Em votação: as atas das referidas reuniões foram aprovadas pela plenária. 3- 28 
Comissão de PDU do ESR: representação da Direção do ESR e do Serviço de Psicologia 29 
Aplicada (SPA) – professor Roberto Rosendo sugeriu que os departamentos que não enviaram 30 
os nomes para composição da comissão de PDU fossem representados provisoriamente por 31 
seus respectivos chefes e subchefes até que seja indicado formalmente um representante. O 32 
professor Erick lembrou da última reunião em que foi solicitada a representação do SPA na 33 
comissão do PDU e fez um apelo à plenária para que os conselheiros compreendessem que a 34 
solicitação tem um viés de reconhecimento desta instância junto à comissão, visto que o SPA 35 
está vinculado ao ESR e não ao Departamento de Psicologia. Prof. Guilherme de Carvalho 36 
destacou que o SPA possui o mesmo peso de auxílio à comunidade exercido pela UNITI, 37 
salientando que o SPA possui novos cadastros e é referência na rede de saúde pública do 38 
município de Campos na função de desenvolvimento regional. Ao ser comentado quem seria o 39 
atual coordenador da UNITI para possível representação na comissão do PDU, o professor 40 
Edimilson informou que a professora Regina Célia Frigério manifestou interesse em estar à 41 




