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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 quinze de julho de dois mil e 

vinte, às quatorze horas. 

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas, em 1 

videoconferência realizada por meio do aplicativo Google Meet, reuniram-se 2 

sob a presidência do professor Roberto Cezar Rosendo Saraiva da Silva os 3 

seguintes docentes conselheiros: Cláudia Mara Barboza dos Santos Alvarenga, 4 

Cláudio Henrique Reis, Edimilson Antônio Mota, Erick Quintas Conde, Hélio 5 

Coelho, José Colaço Dias Neto, Mayra Silva de Souza, Patrícia de Melo Abrita, 6 

Walter Luiz de Mattos Pereira. Os técnicos conselheiros: Rafael Velasco 7 

Pessanha, Thaís Castro Koch. Os discentes conselheiros: Diego Abreu Paes, 8 

Johnatann França de Assis e Pamela Kimmemgs. Os demais participantes: 9 

os docentes Alan Figueiredo de Aredes, Eduardo Manuel Rosa Bulhões, 10 

Francisco Estácio Neto, Gisele Estácio, Júlio Cesar Mendonça Gralha, Ketnen 11 

Rose Medeiros Barreto, Leonardo Soares dos Santos, Luana da Silveira, Luiz 12 

Cláudio Duarte, Roberto Moll Neto, Rodrigo Resende Ramos, Santiago 13 

Martinich, Tatiana Tramontani Ramos. Os técnicos administrativos: Kátia 14 

Cristiane Vomero Pereira Maria de Fátima Abreu Gomes Monteiro, Micheli 15 

Marques Borowsky, Judith Esther dos Santos Farias. Os discentes: Aline Fonsi, 16 

Beatriz de França, Christian Dias, Fernanda Figueiredo de Souza, Igor 17 

Gonçalves, Isabela Gasse, Isadora de Castro, Laís Pessanha Simão, Maria 18 

Julia Eccard, Rafaela Bassetto, Vitória Ariel. O Diretor Roberto Rosendo iniciou 19 

a reunião agradecendo a presença de todos. Ao iniciar a reunião a aluna Maria 20 

Júlia Eccard apresentou a importância de se discutir nesta reunião sobre o 21 

semestre letivo remoto, proposta recentemente encaminhada pelo CEPEX. O 22 

Sr. presidente apresentou o encaminhamento de inclusão de ponto de pauta 23 

para tratar do novo semestre letivo remoto e não houve objeção pela plenária. 24 

1 – Aprovação da ata das reuniões ordinária e extraordinária do mês de 25 

junho – as atas foram aprovadas pela plenária. 2 - Fusão CHT/SFC – revisão 26 

de decisão do Colegiado de Unidade, tendo em vista a disponibilização da 27 
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FG-3 para o CHT - prof. Roberto Rosendo informou que foi disponibilizado o 28 

FG-3 para o CHT, o que permite a manutenção deste Departamento. 29 

Encaminhamento: revogar a decisão pela fusão dos Departamentos SFC e 30 

CHT. Em votação: a plenária aprovou, por unanimidade, a revogação da 31 

decisão pela fusão do SFC e CHT deliberada anteriormente por este 32 

Colegiado. O Prof. Luiz Cláudio Duarte salientou a necessidade de interrupção 33 

do processo de fusão dos dois departamentos que se encontra em andamento 34 

no CEPEX. Por sua vez, afirmou que o departamento de História fará a 35 

solicitação da interrupção do recurso do CHT impetrado no CEPEX, após 36 

concluído e arquivado o processo que solicitou a fusão. O Prof. Luiz Claudio 37 

Duarte e o prof. Walter Carneiro registraram seus agradecimentos pelo apoio e 38 

participação ativa dos professores e dos alunos do CHT ao longo de todo o 39 

debate sobre esta questão da fusão do CHT com o SFC. 3. Aprovação do 40 

relatório da Comissão de Obras do ESR enviado ao Colegiado de Unidade 41 

– a plenária aprovou, por unanimidade, o relatório da Comissão de Obras do 42 

ESR enviado anteriormente. 4.Relato dos membros da Comissão de Obras 43 

do ESR da reunião realizada com o Reitor no dia 17/06/2020 – prof. 44 

Francisco Estácio apresentou um breve relato dos encontros da comissão de 45 

obras. Afirmou que o termo de referência, o cronograma e licitação da obra 46 

foram debatidos com o reitor. Informou que as notícias dadas pelo reitor foram 47 

de que o termo de referência estava quase concluído e que havia pretensão de 48 

licitar e empenhar a obra ainda no ano de 2020. Ressaltou que o resultado 49 

deste trabalho foi fruto do empenho dos docentes, servidores técnicos, 50 

discentes e parlamentares. Prof. Roberto Rosendo salientou que o Termo de 51 

Referência, deverá estar concluído no final do mês de julho e que serão 52 

empenhados dezenove milhões e seiscentos mil reais para iniciar a obra e 53 

agradeceu a comissão de obras pelo acompanhamento e andamento do 54 

trabalho. 5.Formalização do Núcleo Pedagógico do ESR – prof. Roberto 55 

Rosendo informou sobre a formalização do setor de Núcleo Pedagógico que 56 

terá a Pedagoga Micheli Marques como chefe. A servidora Kátia Pereira, 57 

Técnica em Assuntos Educacionais, afirmou que a partir da formalização do 58 

Núcleo Pedagógico do ESR será possível colocar em prática o suporte 59 

pedagógico direcionado aos docentes e discentes, além de fortalecer a 60 

parceria entre este setor e os demais, como CAES, acessibilidade, chefias de 61 
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departamentos e coordenações, a fim de compartilhar e construir soluções 62 

conjuntas em prol do crescimento do Instituto. Prof. Walter Carneiro sugeriu 63 

que seja apresentada os objetivos e funções específicas do Núcleo Pedagógico 64 

para que não haja conflitos com as funções dos departamentos de ensino. A 65 

servidora Kátia esclareceu que o esboço das propostas do setor já havia sido 66 

apresentado em reunião anterior e não há intuito de interferir na autonomia 67 

departamental e docente. A plenária aprovou a formalização do Núcleo 68 

Pedagógico. 6.Substituição da Chefia do Departamento de Ciências 69 

Econômicas - Considerando o encerramento do mandato da chefia do 70 

Departamento de Ciências Econômicas no dia 22 de junho de 2020 e o 71 

impedimento temporário da realização de consulta eleitoral, a plenária 72 

homologou a indicação do professor Alan Figueiredo de Arêdes, para, na 73 

qualidade de Decano, exercer pró-tempore a função de Chefe do 74 

Departamento de Ciências Econômicas de Campos, até a realização de 75 

consulta eleitoral para tal função. 7.Subchefia do Departamento de História – 76 

o departamento de História formalizou, junto à Direção, a solicitação de 77 

exoneração da professora Márcia Regina Carneiro da função de subchefe do 78 

referido departamento, em virtude de seu afastamento para estágio pós-79 

doutoral. Conforme aprovado em reunião do CHT, o decano, prof. Luiz Claudio 80 

Duarte, assumirá a chefia nas eventuais ausências do Prof. Walter Carneiro até 81 

que se complete o tempo do mandato do atual chefe. 8.Substituição da 82 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação PPGDAP - o colegiado do 83 

PPGDAP formalizou, junto à Direção, o encerramento do mandato da 84 

coordenação do referido programa e indicou a profª Maria do Socorro Bezerra 85 

de Lima para, na qualidade de decana, exercer pró-tempore a função de 86 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação e Desenvolvimento Regional, 87 

Ambiente e Políticas Públicas do ESR, até a realização da consulta eleitoral 88 

para tal função. 9.Prestação de contas dos recursos de Livre Ordenação do 89 

Instituto referente ao ano de 2019 - o Sr. presidente prestou contas dos 90 

gastos dos recursos de Livre Ordenação disponibilizados ao ESR no ano de 91 

2019 que foi no total de cento e cinqüenta e dois mil novecentos e vinte e três 92 

reais e um centavo e a despesa executada totalizou cento e trinta e sete mil 93 

cento e dez reais e vinte e seis centavos. Ponto de pauta incluído: 10.Período 94 
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de aulas remotas – a aluna Maria Julia Eccard apresentou seu 95 

posicionamento quanto ao período de aulas remotas recentemente 96 

estabelecido pelo CEPEX e reforçou a forma arbitrária e a falta de diálogo com 97 

as unidades, principalmente as unidades afastadas da sede. A plenária 98 

manifestou sua insatisfação pela forma como as deliberações que trataram do 99 

ensino remoto foram discutidas e conduzidas e apoiou que a referida proposta 100 

de ensino remoto, encaminhada pelo CEPEX, ocorra exclusivamente no 101 

período da pandemia. Após ampla discussão foi proposta a criação de um 102 

grupo de trabalho formado por membros do DCE, coordenadores, CAES e 103 

Núcleo Pedagógico. 11.Informes- sugestão de ajuste de ata: a professora 104 

Cláudia Alvarenga realizou a leitura do trecho da ata da reunião extraordinária 105 

do mês de junho (linhas 66 a 75), cujo ajuste foi solicitado pelo conselheiro 106 

Marco Carneiro. Prof. Hélio Coelho parabenizou os membros do departamento 107 

SFC e CHT pela solução encontrada através da conquista da FG para o CHT e 108 

salientou a importância da autonomia departamental. Prof. Walter Carneiro 109 

apresentou informes sobre a inclusão dos processos de progressão docente 110 

que está disponível através do SEI. o Prof. Luiz Cláudio Duarte agradeceu aos 111 

professores do SFC pela parceria, visto que arriscaram ter a autonomia do SFC 112 

perdida caso se concretizasse a fusão entre os dois departamentos. Frisou que 113 

essa solidariedade dos colegas do SFC não será esquecida. Nada mais 114 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezoito horas. E, para constar, eu, 115 

Sandra Ribeiro de Azevedo, Secretária Executiva, redigi a presente ata que 116 

assino junto com o Senhor Presidente. Campos dos Goytacazes, quinze de 117 

julho de dois mil e vinte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       118 


