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Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional 

 

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

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze e quarenta minutos, em 1 
videoconferência realizada por meio do aplicativo Google Meet, reuniram-se sob a presidência 2 
do professor Roberto Cezar Rosendo Saraiva da Silva os seguintes docentes conselheiros: 3 
Cláudia Mara Barboza dos Santos Alvarenga, Edimilson Antônio Mota, Érica Terezinha de 4 
Almeida, Erick Quintas Conde, Gabriela Scotto, Roberto Moll Neto, Samuel Alex Coelho. Os 5 
técnicos conselheiros: Alessandro Soares Lopes, Rafael Velasco Pessanha. Os discentes 6 
conselheiros: Bruno Bastos Correa, Laís Ribeiro Valadão. Os demais participantes: os docentes 7 
Ana Lúcia Novais, Maria do Socorro Bezerra de Lima, Eduardo Manhães, Rita Paz, Rodrigo 8 
Castro Rezende, Roni Barbosa Moreira, Vanuza da Silva Pereira. Os técnicos administrativos: 9 
Judith Esther Ferreira, Micheli Marques Borowsky, Rosângela Benevides. Os discentes: Ana 10 
Tereza Carvalho, Fernanda Souza. O Diretor Roberto Rosendo iniciou a reunião agradecendo a 11 
presença de todos e tratou dos seguintes pontos de pauta: Antes de iniciar no primeiro ponto 12 
de pauta, o professor Roberto Rosendo informou sobre a reunião que ocorreu no dia vinte e 13 
oito de junho entre o prefeito de Campos e o reitor da UENF, Raul Palácio, o reitor do IFF 14 
Jefferson Manhães e o representante da UFF na ocasião, professor Rodrigo Resende Ramos 15 
em que ficou definido o início da vacinação para profissionais da educação superior. Em 16 
seguida Professor Edimilson Mota solicitou que os pontos cinco e seis fossem retirados da 17 
pauta desta reunião, pois além de já terem sido discutidos em reuniões anteriores são 18 
assuntos que constam nas propostas de gestão da chapa três que está concorrendo à eleição 19 
para o cargo de Diretor do ESR. Tal pedido foi acatado pela plenária. 1 - Prestação de Contas – 20 
professor Roberto Rosendo iniciou a reunião informando que faria a prestação de contas de 21 
sua gestão 2017-2021. Solicitou à plenária a autorização para gravar apenas a parte da reunião 22 
relativa à prestação de contas de sua gestão, tendo a plenária concordado. O professor 23 
Rosendo destacou que sua gestão teve início com a participação do Vice-Diretor Crisóstomo 24 
Lima que, por motivos pessoais, abdicou da função no início de 2019, tendo a Professora 25 
Cláudia Mara o substituído enquanto decana do Colegiado de Unidade. Após o Diretor Roberto 26 
Rosendo iniciar a apresentação com a exposição dos slides intitulado “Balanço da Gestão 27 
2017/2021”, a professora Érica Terezinha de Almeida pediu licença para interromper a 28 
apresentação solicitando a compreensão da plenária e o bom senso do Diretor para que o  29 
ponto de prestação de contadas não fosse apresentado na reunião em andamento, mas 30 
garantido numa reunião do mês de julho, após o pleito eleitoral, visto que poderia ser, em 31 
algum momento, confundido com as propostas de campanha. Afirmou ainda que estaria 32 
sugerindo a retirada deste ponto pauta da reunião em curso e apresentado numa próxima 33 
reunião, ainda que a data da reunião ordinária do mês de julho fosse alterada, salientando que 34 
considerava o momento inoportuno no formato em que a prestação de contas estava sendo 35 
apresentada e que se preocupava com qualquer ação que pudesse comprometer o pleito 36 
eleitoral em curso. O Diretor destacou que esta seria a última reunião ordinária da atual gestão 37 
e que presta contas de sua gestão ao Colegiado do ESR todos os anos. Alguns conselheiros 38 
apresentaram suas considerações, os professores Cláudia Alvarenga, Samuel Alex, Vanuza 39 
Pereira manifestaram a importância de que a prestação de contas fosse apresentada e que 40 
esta ação constitui uma obrigação e um dever do Diretor ao final do mandato. A Professora 41 
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Gabriela Scotto salientou que a colocação da professora Érica Terezinha não se referia a ter ou 42 
não dever de apresentar a prestação de contas, mas a readequação da data em virtude de 43 
coincidir com a realização do período eleitoral. Professor Roberto Moll apresentou alguns 44 
questionamentos: se demais diretores realizaram a prestação de contas no momento que 45 
coincidia com o pleito eleitoral e se o Colegiado de Unidade seria o local adequado para esta 46 
demanda ou se deveria ser para toda comunidade do ESR. Salientou ainda que ao receber a 47 
pauta desta reunião considerou que este ponto se referia a esclarecimentos quanto ao 48 
emprego dos recursos financeiros ao longo da gestão. O Diretor Roberto Rosendo, reforçando 49 
que anualmente presta contas de sua gestão neste Colegiado, esclareceu que sua 50 
apresentação trata-se do relatório das ações realizadas por ele em sua gestão, mas que 51 
também mostraria, em números, os recursos recebidos e onde foram empregados, 52 
salientando que trata-se da última reunião ordinária da sua gestão, reunião esta que definida 53 
previamente em calendário aprovado pelo Colegiado do ESR, e que sua prestação de contas 54 
não poderia ser prejudicada, visto que a decisão das datas para realização do debate eleitoral 55 
foi uma deliberação deste Colegiado. Afirmou que possui o direito legítimo de prestar contas 56 
na reunião ordinária do Colegiado do ESR, colocando-se à disposição da deliberação do 57 
Colegiado neste sentido. Considerou que a não prestação de contas na reunião em curso, seria 58 
um ato desrespeitoso com o trabalho do Diretor e destacou que exerceu suas funções ao 59 
longo de quatro anos de mandato e que, caso fosse a decisão do Colegiado, iria respeitá-la e  60 
transferir a reunião ordinária para o mês de Julho de 2021. Após as respostas do Diretor, o 61 
professor Roberto Moll considerou que, se era algo regimental e não havendo impedimento 62 
legal, acreditava que o professor Rosendo tinha o direito e o dever de apresentar a prestação 63 
de contas. O Professor Samuel Alex considerou que o Colegiado seja o local de apresentação 64 
da prestação de contas, mas não apenas a este, mas também à comunidade, ponderando que 65 
este procedimento deveria ser uma praxe de todos os gestores antes do processo eleitoral. 66 
Agradecendo aos professores Gabriela Scotto e Roberto Moll, professora Érica Terezinha 67 
afirmou que o posicionamento de ambos retratou bem sua opinião no início da reunião, 68 
reforçando que considerava a ação do Diretor um direito e um dever sim e que o colegiado 69 
caracteriza-se como um espaço de interlocução e de deliberação e não para apresentação de 70 
um documento tão detalhado com assuntos que não foram deliberados pela plenária. 71 
Professor Edimilson ressaltou que em momento algum a professora Érica Terezinha julgou o 72 
mérito da prestação de contas, mas posicionou-se sobre a coincidência da reunião de 73 
Colegiado com a pauta apresentada ocorrer no mesmo dia do debate entre as chapas. Após as 74 
considerações acima apresentadas, o professor Roberto Rosendo solicitou a manifestação da 75 
plenária em relação à continuidade ou não de sua prestação de contas. Professora Gabriela 76 
Scotto informou à plenária que a Professora Érica havia retirado sua proposta no chat. O 77 
Diretor Roberto Rosendo destacou que entendeu a proposta da Professora Érica Terezinha, a 78 
qual não teve por objetivo colocar em dúvida sua condução ética no que tange à prestação de 79 
contas frente ao pleito eleitoral no Instituto. Não havendo manifestações contrárias, o Sr. 80 
Diretor deu continuidade à apresentação dos slides, que seguem em anexo a esta ata. Sobre o 81 
balanço da gestão no período 2017/2021 fez sua apresentação em três etapas: ações 82 
institucionais, prestação de contas financeiras e obras de infraestrutura. Nas ações 83 
institucionais, destacou os avanços realizados em sua gestão do Instituto nas questões 84 
envolvendo os corpo discente, docente e técnico administrativo do ESR, com ênfase na 85 
formalização e institucionalização de processos relacionados às atividades de ensino, pesquisa, 86 
extensão e, também, atividades administrativas. Dentre as trinta e cinco ações listadas, 87 
destacam-se a importância do relacionamento estabelecido com a Reitoria da UFF, que 88 
resultou na manutenção dos containers no ESR e na construção das emendas de bancada para 89 
UFF Campos, e na relação respeitosa que desenvolveu com discentes, docentes e técnico-90 
administrativos. Destacou que teve como prioridade à frente da gestão do Instituto dar 91 
publicidade às ações da Direção, no sentido de discuti-las e formalizá-las no âmbito do 92 
Colegiado de Unidade do ESR, com destaque para o Plano de Desenvolvimento de Unidade 93 
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(PDU), que incluiu o planejamento dos espaços do Instituto. Quanto à prestação de contas 94 
financeiras do ESR, apresentou de forma objetiva a execução financeira da Livre Ordenação 95 
(LO) do Instituto, entre os anos de 2017 e 2021, tendo explicado a aplicação dos recursos do 96 
ESR em custeio e capital ao longo destes anos, e a aplicação dos Recursos da LO na sede ESR e 97 
no Galpão da avenida XV de novembro. Destacou que desenvolveu ações junto ao fórum de 98 
Diretores da UFF, contribuindo para a redefinição do cálculo da LO, o que possibilitou o 99 
aumento dos recursos para o ESR. Informou que enviaria para os membros do Colegiado de 100 
Unidade as planilhas financeiras detalhadas, dos anos de 2017 a 2021, na próxima reunião.  101 
Quanto às obras do ESR, o professor Roberto Rosendo destacou a reforma da área de 102 
convivência anexa à cantina do Chiquinho, a colocação de piso intertravado no pátio do ESR, 103 
aumentando a acessibilidade das pessoas com deficiências, a manutenção das salas de aulas, a 104 
reforma do Galpão da XV de novembro que está em andamento e, principalmente, a 105 
construção de duas emendas de bancada parlamentar a partir dos esforços da Direção e da 106 
comunidade acadêmica da UFF Campos, com a parceria da Reitoria da UFF e dos Deputados 107 
Federais da Bancada do Rio de Janeiro, totalizando trinta e oito milhões de reais de valor de  108 
emenda que permitiram a retomada das obras do novo Campus da XV de Novembro em 109 
dezembro de dois mil e vinte. Terminada a apresentação da prestação de contas, a palavra foi 110 
passada à plenária. O professor Edimilson destacou as ações que julgou positivas e teceu 111 
considerações sobre ações que considerou não adequadas no processo de gestão. Com relação 112 
às ações positivas, reconheceu o esforço do Diretor e da atual gestão que resultou em avanços 113 
para o Instituto, evidenciando as ações positivas do Diretor realizadas junto às licenciaturas, 114 
dentre estas citou o caso particular das ações junto à licenciatura de Geografia, as quais 115 
deveriam ter sido incluídas na prestação de contas da atual gestão. O professor Edimilson 116 
destacou que alguns processos, segundo sua percepção, poderiam ter tido uma condução mais 117 
adequada, mediada por maior diálogo. Citou como exemplos a pintura dos muros do Instituto 118 
para cobrir as representações gráficas (pichações) e também a questão da reforma do Galpão, 119 
que segundo ele, deveria ter sido discutida mais amplamente com o colegiado. Com relação à 120 
menção das ações do Diretor do ESR com vistas às licenciaturas, o professor Roberto Rosendo 121 
destacou a importância acadêmica e social das três licenciaturas para o ESR e para a região 122 
Norte Fluminense, tendo concordado com o Professor Edimilson quanto à necessidade de 123 
incluir as ações de apoio às licenciaturas da UFF realizadas pela Direção atual na prestação de 124 
contas. No que tange à pintura das pichações, o Diretor informou que buscou se informar mais 125 
a respeito do assunto com seu filho que está finalizando o curso de arquitetura e que adquiriu 126 
uma compreensão mais aprofundada destas representações simbólicas. Destacou que deu 127 
andamento ao que havia sido deliberado em reunião ampliada do Colegiado de Unidade do 128 
ESR, realizada em 26/09/2016, que, por unanimidade, deliberou pela pintura das paredes 129 
pichadas (pintaço). Acrescentou que a referida ata estará disponível no sistema Atas UFF para 130 
consulta pública. Por fim, quanto à necessidade de uma maior discussão em relação à reforma 131 
do Galpão, informou que a limitação é financeira. Por conta desta limitação, desde o início de 132 
sua gestão, tem realizado pequenos investimentos na reforma do Galpão. Foi assim com a 133 
construção de uma pequena guarita provisória então sob a coordenação do professor 134 
Crisóstomo Lima, e a reforma das portas de ferro do Galpão. Entretanto, a pandemia 135 
possibilitou, em caráter emergencial, a ampliação do limite legal de gastos do Instituto para a 136 
realização de pequenas obras. O que possibilitou a realização do empenho para a reforma de 137 
quatrocentos metros quadrados do telhado do galpão e construção de uma guarita próximo ao 138 
mesmo e também o empenho para a finalização da colocação de piso intertravado na parte 139 
dos fundos do ESR. Portanto, não houve tempo para uma discussão mais ampliada quanto a 140 
aplicação dos recursos, pois os prazos são exíguos. Entretanto, a questão foi levada ao 141 
Colegiado do ESR. Com a palavra, a professora Cláudia Mara, decana do Colegiado de Unidade, 142 
parabenizou o professor Rosendo pela gestão, tendo destacado o papel do Colegiado de 143 
Unidade e o amadurecimento do mesmo nas discussões e na construção do Instituto de 144 
Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional. O professor Samuel Alex parabenizou 145 




