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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 por 
videoconferência no Google Meet no dia vinte e 
seis de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze 
horas. 

Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em 1 

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

presidência do professor Roberto Cezar Rosendo Saraiva da Silva os seguintes 3 

docentes conselheiros: Cláudia Mara Barboza dos Santos Alvarenga, Cláudio Henrique 4 

Reis, Edimilson Antônio Mota, Elis de Araújo Miranda, Érica Terezinha Almeida, Erick 5 

Quintas Conde, José Colaço Dias Neto, Leda Regina de Barros, Mayra Silva de Souza, 6 

Roberto Moll Neto. Os técnicos conselheiros: Marco Aurélio Carneiro, Rafael Velasco 7 

Pessanha, Thaís Castro Koch. Os discentes conselheiros: Igor Gonçalves. Os demais 8 

participantes: os docentes  Anizaura Lídia, Ana Lúcia Novais, Breno Augusto da Silva e 9 

Silva, Vanuza da Silva Pereira. Os técnicos administrativos: Judith Esther dos Santos 10 

Farias, Kátia Cristiane Vomero Pereira, Letícia Ferrari. Os discentes: Aguitha Cristine, 11 

Andressa Monteiro, Clarisse Barros, Fábio de Silva, Gabriela Souza Silva, Giulia Hanna, 12 

Laís Ribeiro Valadão, Marcelini Laura de Assis, Maria Julia Eccard, Vitória Ariel. O 13 

Diretor Roberto Rosendo iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e tratou 14 

dos seguintes pontos de pauta: 1.Informes – O professor Roberto Rosendo manifestou 15 

os sentimentos pelos mais de quatrocentas e cinqüenta mil vítimas da COVID 19 em 16 

todo país. Afirmou que participou de reunião com o vice-prefeito de Campos e demais 17 

diretores e reitores das Universidades de Campos, membros da FIDESC, a fim de 18 

viabilizar a vacinação da comunidade acadêmica das instituições de ensino superior do 19 

município. O vice-prefeito ressaltou que há uma ação judicial que impede a vacinação 20 

dos professores neste momento. O servidor Marco Aurélio questionou sobre 21 

quantidade de vacinas e as categorias citadas neste encontro para serem incluídas na 22 

vacinação afirmando que considera de extrema importância que toda comunidade do 23 

ESR esteja vacinada para que só então as aulas sejam iniciadas. A professora Érica 24 

Terezinha também manifestou ser favorável à vacinação da comunidade acadêmica da 25 

UFF desde que esta proposta não desobedeça a agenda de prioridades do Programa 26 

Nacional de Imunização para vacinação dos professores da educação infantil, do 27 

ensino fundamental e médio. A professora lembrou dos episódios lamentáveis em 28 

torno da disputa pela vacinação e que a UFF Campos deve ter cuidado com relação a 29 

esse fato. 1.1 -Obras - informou que foram empenhados o valor de oitenta mil reais 30 

para reforma do telhado do galpão cultural e vinte mil reais para a colocação de piso 31 

intertravado no pátio do ESR e que a compra das madeiras para obra está sendo feita 32 

através de licitação eletrônica. Informou também que foram divulgados cortes de 33 

dezenove por cento no orçamento das Universidades, além da suspensão de dez e 34 

quatorze por cento do repasse dos orçamentos. Informou que os veículos oficiais do 35 

Instituto foram levados para a sede para manutenção e que há a possibilidade de 36 

contratação de um serviço de transporte pela reitoria. Professor Edimilson Mota 37 
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questionou sobre a realização de um projeto para colocação do telhado do Galpão 38 

Cultural, visto que se trata de um prédio antigo. Professor Roberto Rosendo esclareceu 39 

que, como não se trata de um prédio tombado, não é necessária a autorização pública 40 

para realização de reformas e que todo cuidado está sendo tomado. Destacou que a 41 

reforma que está sendo realizada no Galpão é apenas do telhado, e que estão sendo 42 

utilizadas telhas francesas, similares às telhas originais, de modo a preservar a estética 43 

original do imóvel. Ressaltou que a reforma do telhado do Galpão está sendo 44 

gerenciada por dois engenheiros da SOMA, desde o seu início, além de arquitetos e 45 

engenheiros da SAEP esclarecendo que foi elaborado o Termo de Referência pela 46 

equipe responsável para realização da obra do Galpão, de modo que os procedimentos 47 

técnicos e de segurança estão sendo seguidos com os devidos cuidados. Professor 48 

Roberto Rosendo ainda esclareceu que os veículos do ESR foram levados para a sede 49 

tendo em vista a suspensão das atividades presenciais e a realização de manutenção 50 

preventiva, informando que entrou em contato com o responsável para lembrar que 51 

parte dos veículos do ESR foram adquiridos por emenda parlamentar.  Agradecendo as 52 

doações de cestas básicas recebidas, a aluna Vitória Ariel deu informes sobre o projeto 53 

A UFF Campos Faz que tem recebido apoio de diversos professores, inclusive com 54 

participação nas lives solidárias nas quais este projeto tem sido divulgado. Salientando 55 

que os recursos arrecadados nestes eventos são revertidos para a compra de cestas 56 

básicas destinadas aos estudantes, alunos do pré-vestibular e funcionários 57 

terceirizados da Universidade, a aluna continuou informando que haverá uma nova 58 

live solidária e solicitou ampla divulgação deste evento que terá sua data ainda 59 

divulgada. Falou ainda sobre a realização do trote unificado solidário da UFF Campos 60 

que está sendo organizado pelos coletivos e pela A UFF Campos FAZ e sobre 61 

organização da live que terá participação de diversos artistas locais e acontecerá no dia 62 

onze de junho às dezenove horas. Informando que recentemente foi contatado por 63 

uma professora do Instituto de Rio das Ostras, professor Erick Conde buscou 64 

informações de como o ESR estaria pleiteando vagas docentes recentemente 65 

disponibilizadas pela reitoria e questionou sobre o andamento deste processo cujas 66 

demandas do departamento de Psicologia haviam sido enviadas há cerca de dois anos 67 

o que prejudica a atual realidade do curso. Professor Roberto Rosendo esclareceu que 68 

os diretores do interior reúnem-se frequentemente e que ficou decidido pela 69 

realização de um levantamento de todas as unidades realizado pelo diretor do INF no 70 

qual mostra que as unidades do interior são as unidades de maior necessidade de 71 

docentes, sendo que Campos é o quinto instituto de maior necessidade de vagas. 72 

Reforçou que discussões acontecerão por instituto e não por curso e que esta 73 

demanda será discutida no CEPEX. O professor Roberto Moll esclareceu que o 74 

departamento de Historia também encaminhou as demandas da carga horária docente 75 

antes mesmo de sua entrada na chefia do departamento e solicitou que o documento 76 

sobre o cálculo de vagas docentes seja encaminhado para que a planilha de carga 77 

horária docente do CHT possa ser atualizada. Professor José Colaço sugeriu que as 78 

discussões sobre as vagas docentes seja incluída numa próxima reunião de Colegiado. 79 

2 - Aprovação das atas das reuniões de fevereiro, março e abril de 2021 – a plenária 80 

deliberou pela aprovação das referidas atas na próxima reunião ordinária para que 81 

possa ter tempo hábil para leitura visto que os documentos foram enviados juntos e 82 

com curto prazo para leitura antes da reunião. 3 - Aprovação do Edital para escolha de 83 

Diretor e Vice-Diretor do ESR/2021 - a presidente da Comissão Eleitoral para escolha 84 




