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 três de junho de dois mil e
vinte, às quatorze horas.
1

Aos três dias do mês de junho de dois mil e vinte, às quatorze horas, em

2

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

3

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

4

seguintes docentes conselheiros: Cláudia Mara Barboza dos Santos Alvarenga,

5

Elis de Araújo Miranda, Walter Luiz de Mattos Pereira, Carlos Abraão

6

Valpassos, Mayra Souza, Cláudio Henrique Reis, Edimilson Antônio Mota,

7

Erick Quintas Conde, Leda Regina de Barros Silva, Patrícia Abrita, Hélio

8

Coelho e Maria Gabriela Scotto. Os discentes conselheiros: Diego Abreu Paes,

9

Johnatann França de Assis e Pamela Kimmemgs. Os técnicos conselheiros:

10

Marco Carneiro e Thaís Koch. Os demais participantes: os docentes Ana Lúcia

11

Novais, Anizaura Souza, Luana Silvieira, George Coutinho, Santiago Martinich

12

e Francisco Estácio Neto; os técnicos administrativos Maria de Fátima Abreu

13

Gomes Monteiro, Vinícius Souza, Thulio Pereira Dias Gomes, Micheli Marques

14

Borowsky, Sandra Azevedo, Grasiella Monteiro Pessanha, Raquel Caetano e

15

Fernanda Cândido; os discentes Maria Julia Eccard, Pâmela Cruz, Caio

16

Alexandre dos Passos Crispim das Graças, Vitória Ariel, Brunno Bastos Correa,

17

Allan Kaio Costa Silva, André Santos Rosa, Aline Simões, Fábio Henrique

18

Resende Fajardo, Tatiane Matos Silva, Júlia Almeida e Carlos Renato Ricardo

19

Werneck. O Diretor Roberto Rosendo iniciou a reunião agradecendo a

20

presença de todos e, diante da falha na transmissão via streaming ao vivo

21

desta reunião, após debates, foi decidido que o link para acesso à reunião seria

22

disponibilizado, neste ato, nas redes sociais, para que os interessados

23

pudessem acompanhar a reunião sem direito a voz e voto e mediante

24

aceitação da secretária. Em seguida, o Diretor parabenizou as ações de

25

combate e enfrentamento ao COVID que estão sendo realizadas pela UFF

26

Campos, assim como aos professores pelas ações e pelas lives e aos técnicos

27

administrativos pelo afinco no trabalho remoto, e tratou da seguinte pauta:
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28

Como primeiro item de pauta¸ a título de informes, o professor Roberto

29

Rosendo esclareceu que continuam as reuniões do CUV e do CEPEX e

30

repassou as normativas vigentes na UFF, posicionando-se como Diretor para a

31

sugestão de cumprimento das IS Progepe Nº08, tendo ressaltado a autonomia

32

dos departamentos que deveriam discutí-la. A discente Maria Júlia Eccard

33

agradeceu pela colaboração feita pela comunidade acadêmica para auxílio aos

34

estudantes em vulnerabilidade; que foram feitas parcerias com a “Pretas Psi” e

35

a Rede Convida, tendo sido beneficiados quarenta alunos e seis funcionários

36

terceirizados e que será retomada a campanha a partir do dia dez de julho, em

37

segunda edição. Por fim, agradeceu à comunidade o ESR pelas doações

38

financeiras e à Reitoria a doação de mil máscaras que foram igualmente

39

distribuídas. A professora Luana Silveira, dada a palavra, complementou a fala

40

da discente Maria Júlia e informou que a Rede Convida é interinstitucional e

41

composta por três docentes da Psicologia, quais sejam, as professoras Luana,

42

Bruna e Beth Pacheco, alunos, ex-alunos etc. E que o Coletivo Pretas Psi é

43

uma das parcerias da ação de enfrentamento. O professor Erick Conde, com a

44

palavra, parabenizou a todos os integrantes da Rede Convida e, em especial, à

45

professora Luana, pelo protagonismo, às professoras Bruna e Beth Pacheco,

46

do CPS, e demais discentes envolvidos, afirmando que tem a certeza de que

47

esse trabalho tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. A professora

48

Elis Miranda, por sua vez, falou sobre sua atividade no Conselho Municipal de

49

Cultura e compartilhou ações, tais como a conquista na luta pela reabertura do

50

Arquivo Municipal e do Museu Histórico de Campos. Informou também que fora

51

aprovada a Lei Aldir Blanc pela Câmara dos Deputados e a referida lei estará

52

em votação no Senado; portanto, solicitou que a comunidade acadêmica

53

reforce os contatos com os Senadores para que isto repercuta a aprovação

54

legislativa. Informou a todos sobre Edital de Parceria UFF/UENF para recém-

55

doutores atuarem na área de Cultura, permitindo a inserção de quatro novos

56

pesquisadores de políticas públicas culturais, mesmo em tempo de pandemia e

57

o oferecimento de dez bolsas para projetos na área de Turismo, Lazer, Design,

58

Arquitetura, Games, Artes Visuais, Música, Literatura, Patrimônio Cultural,

59

Audiovisuais, Artes Cênicas, Novas Mídias, Artesanato e Cultura Popular. E

60

compartilhou, via chat, o link para acesso ao Edital da Prefeitura Municipal de

61

Campos de apoio à Economia Criativa. A professora Leda, com a palavra,
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62

passou informes sobre o projeto que realiza em relação à população de rua em

63

Campos, feito pelo Comitê Intersetorial com a participação da sociedade civil e

64

convidou a todos para participarem da live que será feita pelo Serviço Social no

65

dia cinco de julho. A professora Cláudia Alvarenga, dada a palavra, informou

66

sobre as frentes de trabalho do NDE, bem como a aproximação da

67

Coordenação de Curso com os alunos do primeiro período (os que já foram

68

chamados pelo SISU); que esta será uma maneira de aproximá-los do curso e

69

de mostrar a preocupação que o Curso tem com os seus alunos. Sendo,

70

também, uma forma de pensar a longo prazo sobre o retorno às atividades. E

71

avisou que haverá, pelo Departamento e Coordenação de Curso de Serviço

72

Social, uma discussão sobre as atividades remotas. A professora Gabriela

73

Scotto informou que o curso de Ciências Sociais está realizando ações junto

74

aos alunos, na mesma direção que as ações relatadas pela professora Claudia

75

com os alunos de Serviço Social. O professor Erick Conde solicitou

76

informações sobre a IS 02. O Diretor informou que seria uma dúvida da Direção

77

e que, como de praxe, os servidores técnicos estão diretamente subordinados

78

à chefia imediata (Coordenadores, Chefes de Departamento). Destacou que

79

as chefias imediatas possuem informações mais precisas sobre o exercício e

80

atuação dos servidores técnicos administrativos. O professor Walter Carneiro,

81

colaborando com a dúvida levantada, disse que os itens um e dois da IS

82

podem ser verificados diretamente pelo SIEGEPE, de forma a desburocratizá-

83

los. A Administradora Thaís Koch alertou para o fato de que se preocupa que

84

não haja repasse de informações duplicadas, via encaminhamento simultâneo

85

pela Direção e pelas chefias e que, portanto, encaminha ao Colegiado que as

86

informações sejam repassadas pela Gestão de Pessoas ou pelas Chefias,

87

pensando no Instituto como um todo ou, exclusivamente, descentralizando este

88

encargo para as Chefias. O professor Edmilson Mota, com a palavra, informou

89

que houve reunião do Departamento de Geografia onde se discutiu o

90

entendimento e posicionamento departamental sobre o ensino à distância.

91

Destacou que o citado departamento formulou uma carta que será repassada

92

ao Instituto. Ressaltou que não deve ser esquecido que o ESR tem três cursos

93

de licenciatura e que as políticas nacionais têm implicações com as

94

licenciaturas quanto à avaliação de livros didáticos. O professor Rosendo

95

repassou informações do gabinete da Reitoria sobre a concessão da função
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96

gratificada nível três para o Departamento de História, para regularizar a

97

situação instável da UORG junto ao SIAPE, quanto a lotação e pagamento. O

98

professor Walter comunicou que já houve a publicação no Diário Oficial da

99

portaria que alocou a FG-03 no Departamento e que o processo original da

100

fusão dos dois departamentos, assim como o recurso, continuam tramitando na

101

Reitoria. Como segundo item de pauta, foram aprovadas as atas de abril e

102

maio de dois mil e vinte, tendo sido acolhidas as observações tomadas por

103

escrito por esta secretária para correções de redação repassadas pelos

104

professores Walter Carneiro e Gabriela Scotto. Quanto ao terceiro item de

105

pauta, no que tange ao Relatório da Comissão de Obras do campus da XV

106

de Novembro, o Diretor fez um apanhado histórico dos trabalhos da emenda

107

parlamentar e foram apresentados os documentos pertinentes que já haviam

108

sido repassados por e-mail a todos os membros do Colegiado. Com a palavra,

109

o administrador Vinicius Souza passou esclarecimentos ao Colegiado acerca

110

da tramitação dos procedimentos preliminares e essenciais a retomada da

111

obra. Dada a palavra, o professor Francisco Estácio salientou a importância de

112

se obter, de forma diplomática, o prazo para o Termo de Referência ficar

113

pronto, pois outubro é o prazo máximo para empenho de despesa. Outra

114

questão levantada pelo professor Francisco foi a garantia do direcionamento

115

integral de toda a verba para a obra de Campos, sendo estes os desafios daqui

116

pra frente. A discente Maria Júlia lembrou que a Comissão foi construída a

117

partir do Colegiado de Unidade e, portanto, deve ser uma construção coletiva.

118

Apresentou um vídeo gravado com o depoimento de uma aluna produzido no

119

ano de 2014 e ressaltou a necessidade de a UFF Campos consolidar o

120

processo de interiorização da UFF por meio da finalização do novo campus de

121

modo que o mesmo não se torne, efetivamente, uma “Terra Prometida”. Após

122

debates, o Diretor encaminhou para que o relatório seja aprovado em próxima

123

reunião de Colegiado, de forma extraordinária, ainda este mês. O professor

124

Hélio Coelho, dada a palavra, informou que o STF, no dia quinze de maio,

125

decidiu pela anulação de todos os atos e procedimentos que envolveram

126

violência de agentes públicos contra as Universidades. Pelo professor

127

Francisco Estácio, com anuência deste Colegiado, foram encaminhadas duas

128

moções: a) moção de solidariedade a todos os movimentos antirracistas e

129

antifascistas no Brasil e no mundo; b) moção de solidariedade a todas as
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130

famílias de Campos dos Goytacazes, em particular, e de toda sociedade

131

brasileira, em geral, que tiveram a perde de seus entes queridos pela Covid.

132

Em razão de ter sido extrapolado o teto limite para o encerramento da reunião,

133

os itens quatro e cinco não foram debatidos, tendo sido a reunião encerrada às

134

dezesseis horas e quarenta e cinco minutos. E, para constar, eu, Judith Esther

135

dos Santos Ferreira Guedes Farias, Secretária desta reunião, redigi a presente

136

ata que assino junto com o Senhor Presidente. Campos dos Goytacazes, três

137

de junho de dois mil e vinte.
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