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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 
quatorze de julho de dois mil e vinte e um, às 
quatorze horas e vinte minutos. 

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

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

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

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

Araújo Miranda, José Colaço Dias Neto, Leda Regina de Barros Silva, Mayra Silva de 5 

Souza, Roberto Moll Neto, Samuel Alex Coelho Campos. Os técnicos conselheiros: 6 

Marco Aurélio Carneiro, Thaís Castro Koch. Os discentes conselheiros: Allana Hellen, 7 

Ana Tereza Carvalho, Johnatan França. Os demais participantes: Thúlio Gomes, 8 

Fernanda Figueiredo. Justificaram ausência os conselheiros Cláudio Henrique Reis e 9 

Valter Martins. O Diretor Roberto Rosendo iniciou a reunião agradecendo a presença 10 

de todos e tratou dos seguintes pontos de pauta: agradeceu a atuação dos membros 11 

da comissão eleitoral e a participação das três chapas de forma democrática. Informou 12 

que foram disponibilizados os seguintes documentos: o balanço da gestão e a 13 

prestação de contas financeiras dos anos de 2017 a 2020 e que aqueles que desejarem 14 

algum esclarecimento adicional poderá buscar junto ao setor financeiro. Informou que 15 

houve um pedido do professor Edimilson na ultima reunião em que foram retirados os 16 

pontos de pauta relacionados ao galpão cultural e ao grafite e como são pontos de 17 

debates não foram incluídos nesta pauta. Realizou a leitura do ponto de pauta da ata 18 

da reunião de setembro de 2016, esclarecendo que as ações relacionadas ao picho 19 

foram pautadas nas deliberações deste Colegiado na gestão anterior. Professor José 20 

Colaço afirmou que sente-se desconfortável em alguns pontos de pauta desta reunião 21 

informando que o pontos de pauta seis e sete merecem atenção e sugeriu que fossem 22 

debatidos numa próxima reunião. Professor Roberto Rosendo informou que a 23 

Comissão do PDU já foi deliberada e é de praxe que o diretor do Instituto presida esta 24 

comissão, desta forma defende a participação do diretor nesta comissão, nesta 25 

ocasião, a professora Ana Maria Almeida deverá presidir a referida comissão. 26 

Professora Elis Miranda esclareceu que solicitou a inclusão do ponto sete, pois foi 27 

procurada pelo conselho municipal de cultura, pois já foi representante deste conselho 28 

cuja representação é alternada entre as instituições de ensino superior. O prazo para 29 

indicação de representante na comissão será até o dia dezessete de julho. 1- 30 

Aprovação das atas da reunião ordinária de maio e junho de 2021 e reunião 31 

extraordinária de junho 2021 - as atas das reuniões ordinárias dos meses de maio e de 32 

junho de 2021 e extraordinária do mês de junho de 2021 foram aprovadas pela 33 

plenária. 2- Homologação do resultado da consulta eleitoral para Chefe e 34 

Subchefe do Departamento de Serviço Social – foi apresentado o resultado final da 35 

consulta eleitoral para Chefe e Subchefe do Departamento de Serviço Social em que 36 

foram eleitas as professoras Marilene Parente Gonçalves e Alessandra Genú Pacheco 37 

como Chefe e Subchefe, respectivamente do referido departamento. O resultado foi 38 
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aprovado pela plenária. 3 - Homologação do resultado da consulta eleitoral para 39 

Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Ciências Econômicas - foi apresentado 40 

o resultado final da consulta eleitoral para Coordenador e Vice-Coordenador do curso 41 

de Ciências Econômicas em que foram eleitas os professores Samuel Alex Coelho 42 

Campos e Tatiana Acar como Coordenador e Vice-Coordenadora, respectivamente da 43 

referida Coordenação. O resultado foi aprovado pela plenária. 4 - Homologação do 44 

resultado da consulta eleitoral para sucessão do Diretor e Vice-diretor do ESR para 45 

quadriênio 2021-2025 – a plenária homologou o resultado da consulta eleitoral 46 

encaminhado pela Comissão Eleitoral, designada pela DTS ESR nº 10/2021, edital nº 47 

01/2021, a saber: chapa 1 composta por Cláudio Henrique Reis para diretor e Valter 48 

Martins para vice-diretor obteve o total de 29,16 pontos; a chapa 2 composta por Ana 49 

Maria Almeida da Costa para diretora e Rodrigo de Araújo Monteiro para vice-diretor 50 

obteve o total de 42,70 pontos; a chapa 3 composta por Roberto Cezar Rosendo 51 

Saraiva da Silva para diretor e Rita de Cássia Souza Paz para vice-diretora obteve o 52 

total de 13,19 pontos. Os professores Ana Maria Almeida da Costa e Rodrigo de Araújo 53 

Monteiro foram eleitos pela comunidade acadêmica, respectivamente, como diretora 54 

e vice-diretor do Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional, com 55 

período de gestão para o quadriênio 2021-2025. 5 - Aprovação da Lista Tríplice para 56 

Diretor e Vice-Diretor do ESR – foi apresentada e aprovada a seguinte composição da 57 

lista tríplice para diretor e vice-diretor de Unidade: Chapa 1: Cláudio Henrique Reis 58 

candidato a Diretor, Valter Martins candidato a Vice-Diretor; Chapa 2: Ana Maria 59 

Almeida da Costa candidata a diretora, Rodrigo de Araújo Monteiro candidato a vice-60 

diretor e Chapa 3: Roberto Cezar Rosendo Saraiva da Silva, candidato a diretor e Rita 61 

de Cássia Souza Paz candidata a vice-diretora. 6 - Participação da direção na Comissão 62 

do PDU/ESR – professor Roberto Rosendo sugeriu que esta comissão do PDU seja 63 

presidida pela professora Ana Maria Costa, recém eleita diretora do ESR, ficando a 64 

critério da professora Ana Costa delegar ou não esta atribuição. A plenária aprovou na 65 

sua grande maioria este encaminhamento. 7- Representação do ESR para o Conselho 66 

Municipal de Cultura da Prefeitura de Campos - a professora Elis de Araújo sugeriu 67 

que os chefes de departamentos sejam consultados para que sejam encaminhados os 68 

nomes dos docentes interessados. Prof. Roberto Rosendo questionou se haveria algum 69 

professor interessado em assumir essa representação junto ao Conselho Municipal de 70 

Cultura e corroborou a sugestão da professora Elis em enviar um comunicado aos 71 

Chefes para que encaminhem as indicações para participação neste conselho. 8- 72 

Agradecimentos - o professor Roberto Rosendo lembrou os desafios enfrentados no 73 

Instituto, inclusive os ataques ideológicos realizados pelo então Ministro da Educação, 74 

além das ações de fiscalização do TRE, cortes sofridos no orçamento público nas 75 

Universidades o que agravou ainda mais a garantia dos serviços no Instituto. 76 

Agradeceu a Deus, a sua esposa e seu filho que sempre estiveram presentes, ao 77 

professor Crisostómo Lima e aos colegas do curso de economia, a professora Cláudia 78 

Mara como decana do colegiado e aos deputados que contribuíram com a emenda de 79 

bancada parlamentar, a todo corpo técnico e docente do ESR. Agradeceu em especial 80 

ao Wladimir Garotinho, atual prefeito de Campos que liderou a articulação da emenda 81 

parlamentar com demais deputados. Relembrou toda trajetória de aquisição da 82 

emenda parlamentar quando a professora Érica Terezinha informou que o atual 83 

prefeito, na época deputado federal, teria interesse em saber das necessidades do 84 

campus. 9 - Aprovação da ata da reunião de julho 2021 - a presente ata foi redigida, 85 




