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Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte um, às 14h30min, reuniram-se 1 

virtualmente, por meio da Plataforma Google Meet, os seguintes membros do Colegiado de 2 

Unidade do ESR: os(as) docentes Edimilson Antônio Mota, Érica Terezinha Vieira de 3 

Almeida, Erick Francisco Quintas Conde, Maria Gabriela Scotto, Cláudia Mara Barboza dos 4 

Santos Alvarenga, Mayra Silva de Souza, Patrícia de Melo Abrita Bastos, Roberto Moll Neto 5 

e Roberto Cezar Rosendo Saraiva da Silva; as discentes Maria Julia Eccard Lessa Pereira e 6 

Lais Ribeiro Valadão e os(as) técnicos-administrativos Micheli Marques Borowsky e Rafael 7 

Velasco Pessanha. Justificaram a ausência os docentes José Colaço Dias Neto e Valter 8 

Martins. A reunião foi presidida pelo Diretor da Unidade, Professor Roberto Cezar Rosendo 9 

Saraiva da Silva, que deu início a reunião agradecendo a presença de todos e lamentando o 10 

momento crítico que atravessamos no Brasil, com o aumento progressivo das mortes por 11 

COVID-19, e prestando, em especial, condolências pelo falecimento da aluna Polianna 12 

Lima, recém-graduada em Ciências Sociais, sendo acompanhado pela solidariedade de 13 

todos os presentes. A seguir, foram tratados os seguintes assuntos previamente divulgados 14 

na pauta da reunião: 1 - INFORMES – 1.1 – Comissão de obras do ESR – O Sr. Presidente 15 

inteirou a plenária sobre a conversa que teve com o superintendente da SAEP, Daniel de 16 

Almeida Silva, responsável pelo acompanhamento operacional da obra, que indicou a 17 

necessidade de uma reunião para um melhor entendimento da execução orçamentária da 18 

segunda parte da emenda parlamentar, que totaliza 18 milhões de reais. Portanto, seguiu 19 

informando que, provavelmente, haverá uma reunião do reitor com membros da SAEP, da 20 

SOMA e da Comissão de obras do ESR, garantindo que a referida comissão possa exercer 21 

integralmente o papel para o qual foi designada – acompanhando o andamento da obra.  22 

1.2 – Banca Examinadora para avaliação de Progressão Funcional Docente – Agradecendo 23 

o diligente trabalho desempenhado pelo Prof. Ronney Muniz ao longo dos anos presidindo 24 

a Comissão de Progressão, bem como sua disponibilidade em permanecer integrando essa 25 

Comissão, o Prof. Rosendo comunicou que, após a reunião ocorrida ontem, foi definido 26 

que a presidência da Banca Examinadora, a ser integrada pelos(as) docentes Vanuza da 27 

Silva Pereira Ney, Ronney Muniz Rosa, Geralda Freire Marques, Elzira Lúcia de Oliveira, 28 

Fausto Calaça Galvão de Castro, Marco Antônio Sampaio Malagoli e Roberto Cezar Rosendo 29 



 
 

 
 

Saraiva da Silva ficará a cargo da Prof.ª Vanuza Pereira da Silva Ney. A designação da Banca 30 

Examinadora para avaliação de Progressão Funcional Docente seguirá, portanto, para a 31 

publicação no Boletim de Serviço da UFF.  1.3 – Comitê Assessor de Pesquisa da PROPPI – 32 

A prof.ª Silvana Cristina da Silva comunicou que ela, a Prof.ª Vanuza Ney, o Prof. Edimilson 33 

Mota e a Prof.ª Elis Miranda estão como assessores do Comitê de Pesquisa da PROPPI, 34 

indicados pelos Programas de Pós-graduação para representar o ESR. Acrescentou que foi 35 

indicada para compor o Comitê Multidisciplinar de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-36 

Graduação e Inovação (CMP/PROPPI), representando as Ciências Sociais. Esclareceu que 37 

dentre as principais questões conduzidas pelos Comitês estão as bolsas PIBIC, cuja redução 38 

significativa nas solicitações, cerca de 40%, pode implicar em cortes temerários. Alegou 39 

estarem cientes das críticas ao processo de avaliação e das complexas questões carentes 40 

de resolução, não obstante, preconizou o esforço conjunto para sanar esses problemas 41 

existentes e para manter as bolsas. Instada, explicou que na UFF não houve cortes de 42 

bolsas CNPQ, muito pelo contrário, que houve um aumento na oferta e a UFF retirou suas 43 

cotas e as redistribuiu. Solicitou aos chefes de Departamento que respondam aos e-mails 44 

que serão enviados solicitando informação sobre a requisição (ou não) de bolsas PIBIC e 45 

que divulguem os editais que já estão disponíveis (graduação e ensino médio). Fechando 46 

este ponto, o dirigente da reunião informou a chegada de mais um técnico-administrativo, 47 

do cargo de TAE, chamada Thauana Gomes , que será designada para o atendimento das 48 

pós-graduações e dos núcleos de pesquisa, portanto, poderá auxiliar com estratégias para 49 

estimular a adesão dos professores aos diversos editais publicados. 1.4 – Núcleo 50 

Pedagógico – Recebendo o reconhecimento do Prof. Roberto Rosendo, a pedagoga Katia 51 

Vomero Pereira, em nome do núcleo pedagógico ESR, reforçou os agradecimentos pela 52 

contribuição expressiva por meio das respostas ao questionário sobre o ensino remoto. 53 

Enfatizou que sugestões e críticas importantes foram dadas. Explicou que as respostas já 54 

foram analisadas e que já estão em ação na tentativa de atender as demandas que 55 

surgiram. Acrescentou que será agendada uma reunião para fazer a devolutiva e para 56 

estreitar os laços com os docentes. 1.5 – Falecimento da Prof. Alice Chacur – Somando-se 57 

à nota de pesar emitida pelo Departamento de Serviço Social, a Prof. Érica Almeida 58 

homenageou a ex-coordenadora do curso com um respeitoso relato de sua trajetória no 59 

Instituto. O Colegiado prestou suas condolências. 2. Aprovação das atas da reunião 60 

extraordinária de setembro e ordinárias de dezembro/2020 e de fevereiro de 2021 – A 61 

plenária aprovou  por unanimidade as atas das reuniões extraordinária de setembro de 62 

2020 e ordinárias de dezembro de 2020 e de fevereiro de 2021, que haviam sido 63 

encaminhadas para leitura prévia por e-mail. Após o agradecimento à secretária executiva 64 

Sandra Azevedo pelo empenho na localização e sistematização  das atas de reuniões do 65 

Colegiado de Unidade dos últimos 10 anos que não estavam publicadas no sistema Atas 66 

UFF.  Ressaltou que as referidas atas foram publicadas e agora estão disponíveis no portal 67 

Atas UFF, assegurando a transparência e a publicização fundamentais ao serviço público. 3 68 

– Comissão para ajustes no regimento do ESR – A pedagoga Micheli Borowsky alertou que 69 

em 04 de setembro de 2019 foi publicada no BS-UFF uma instrução de serviço da PROPLAN 70 



 
 

 
 

em que foi instituído o “Guia para elaboração de Regimento Interno – 2ª Edição” na UFF, a 71 

fim de orientar as unidades organizacionais da UFF a elaborarem seus regimentos internos, 72 

de acordo com o Decreto nº 9.739/2019 e com o Manual de Estruturas Organizacionais do 73 

Poder Executivo Federal. Isto posto, será necessário adequar o trabalho empreendido 74 

durante os mais de dois anos de exercício da antiga Comissão, interrompido por mudanças 75 

no próprio organograma. Reiterou que é imprescindível (e prioritária) a estruturação do 76 

regimento interno para o avanço coletivo, inclusive para inicialização dos trabalhos no 77 

PDU. Seguindo a sugestão apresentada pela Prof.ª Vanuza Ney, o Colegiado deliberou que 78 

os(as) servidores(as) membros(as) da antiga comissão serão consultados para integrarem a 79 

nova comissão, preservando, assim, a memória do trabalho anteriormente desenvolvido. 80 

Os alunos de graduação, por sua vez, indicarão um novo membro para representá-los. 4 – 81 

Comissão de PDU (Plano de desenvolvimento de Unidade): Planejamento de Espaços do 82 

ESR – Introduzindo este ponto, o Sr. Diretor explicou a importância do Plano de 83 

desenvolvimento de Unidade (PDU) e que ele precisa, necessariamente, estar afinado com 84 

o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFF (PDI). Continuou enfatizando a 85 

imprescindibilidade de traçar metas e objetivos para cada área, num planejamento de 86 

médio-longo prazo. Em vista disso, a apropriada designação desta equipe de trabalho ser 87 

tão crucial: será uma comissão de grande amplitude de atuação. O Prof. Rosendo falou da 88 

expectativa do término do primeiro bloco do campus na XV de Novembro em 2022, 89 

justificando o destaque para a questão do planejamento de espaços neste ponto. A 90 

plenária debateu efusivamente o ponto:  A Prof. Érica Almeida, a pedagoga Micheli e o 91 

Prof. Edimilson, com a palavra, argumentaram que a questão da elaboração do PDU é 92 

muito mais ampla que o tema da distribuição dos espaços, embora não o exclua. 93 

Reivindicaram, ainda, uma comissão amplamente representativa. A Prof. Cláudia Alvarenga 94 

pontuou ser de suma importância no debate em torno do PDU a elaboração de um plano 95 

de contingência para o retorno das atividades presenciais. Comentou que a inclusão de um 96 

plano de retorno é uma das exigências da PROGRAD para o PDU. Os professores Roberto 97 

Rosendo e Cláudio Reis destacaram em suas falas que as discussões em torno do PDU 98 

sejam não apenas políticas, mas também técnicas e enfatizaram o quanto a divisão 99 

equânime dos espaços do Instituto é primordial no caso específico desta Unidade.  A prof. 100 

Gabriela Scotto complementou afirmando que a determinação dos princípios norteadores 101 

das decisões deve preceder enumeração das necessidades.  O técnico-administrativo 102 

Alessandro Soares Lopes, técnico em Tecnologia da Informação, sugeriu a adoção de 103 

metodologia BPN para que todos sejam contemplados igualmente, bem como o uso de 104 

melhores técnicas para que isso seja bem-organizado. Após amplo debate, o Colegiado, em 105 

consenso, determinou o seguinte encaminhamento: formar uma comissão consultiva (não 106 

deliberativa) com máxima representatividade, assegurando a participação dos três 107 

segmentos distribuídos em 14 docentes da graduação, sendo 1 titular e 1 suplente de cada 108 

departamento; 3 discentes, sendo 2 titulares e 1 suplente, garantida a participação de pelo 109 

menos 1 discente da pós-graduação; 3 técnicos-administrativos, sendo 2 titulares e 1 110 

suplente; 2 representantes da pós-graduação stricto sensu, sendo o titular professor 111 



 
 

 
 

permanente do PPGDAP e o suplente professor permanente do PPG, 2 representantes da 112 

UNITI, sendo 1 titular e 1 suplente, totalizando 24 integrantes. Com a concordância da 113 

pedagoga Micheli Borowsky, fica o núcleo pedagógico responsável pelo registro das 114 

decisões tomadas. Cada categoria indicará seus representantes, seguindo um perfil 115 

compatível com a função. 5. UNITI – O prof. Roberto Rosendo informou que o Projeto de 116 

Extensão Universidade da Terceira Idade está atualmente sem Coordenador. A Prof. Gisele 117 

Estácio, última coordenadora, explicou que a UNITI consta no sistema como projeto 118 

expirado desde 30 de dezembro de 2020 e que a renovação do projeto depende da 119 

indicação de um novo Coordenador. Após os agradecimentos à Prof. Gisele Estácio e aos 120 

demais colaboradores da UNITI, o Sr. Presidente requereu um(a) voluntário(a) para o 121 

exercício da função de coordenador(a) da UNITI dentre os docentes e os técnicos-122 

administrativos de nível E. Como não houve candidato durante a reunião, os nomes devem 123 

ser levados à direção posteriormente. 6. Formalização da nova representação no 124 

colegiado do ESR do curso de Economia – Com o afastamento da Professora Patrícia de 125 

Melo Abrita Bastos da coordenação do Curso de Ciências Econômicas, que é o critério 126 

adotado pelo CEC, para indicar o representante do departamento, o professor Samuel Alex 127 

Coelho Campos, que assumiu a função de coordenador, foi oficializado, com o 128 

assentimento unanime da plenária, como novo membro do Colegiado de Unidade. A Prof.ª 129 

Patrícia Bastos agradeceu o apoio durante sua participação e elogiou a condução 130 

respeitosa do Colegiado pelo Prof. Roberto Rosendo. 7. Comissão Eleitoral do CEC para 131 

escolha de Coordenador Acadêmico e Vice – Foi submetida à apreciação do Colegiado do 132 

ESR, a Comissão Eleitoral para a escolha do coordenador e vice-coordenador do curso de 133 

Ciências Econômicas de Campos, aprovada pela plenária do CEC. A comissão é composta 134 

pelos seguintes nomes: professor Breno Breno Augusto da Silva e Silva (presidente da 135 

comissão), Vladimir Faria dos Santos (Vice-Presidente), professor Roni Barbosa Moreira 136 

(Secretário) e Maracajaro Mansor Vieira (Suplente), e pelos discentes Marih Lemos 137 

Machado (Titular) e Anyelle Bockhorny Valadão Moraes (Suplente). A referida comissão foi 138 

aprovada unanimemente e será encaminhada para publicação no Boletim de Serviço da 139 

UFF.  8. Institucionalização no âmbito do ESR do projeto de distribuição de cestas básicas 140 

para discentes em situação de vulnerabilidade – O prof. Roberto Rosendo teceu um elogio 141 

emocionado às alunas e aos alunos organizadores do projeto “A UFF Campos faz: ações no 142 

contexto da pandemia” que, desde maio de 2020, têm realizado um trabalho 143 

extraordinário. A discente Vitória Ariel Silva Campos, uma das coordenadoras do projeto, 144 

explicou que uma das linhas de ação do referido projeto consiste na distribuição de cestas 145 

básicas para os(as) discentes, trabalhadores(as) terceirizados(as) e estudantes do cursinho 146 

pré-vestibular. Com a diminuição das doações advindas da comunidade acadêmica e o 147 

aumento da demanda, surgiu a ideia de estabelecer parceria com o Instituto, para 148 

formalizar e documentar os pedidos de doação direcionados a supermercados e a 149 

empresas. Acrescentou que há, ainda, o pensamento de solicitar recursos para enriquecer 150 

as cestas com proteínas (ovos ou frango), que seria importante para as famílias assistidas. 151 

Reiterou a importância de garantir que os alunos consigam se manter na universidade 152 




