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 dia vinte e sete de outubro de
dois mil e vinte e um, às quatorze horas.
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Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e
dez minutos, em videoconferência realizada por meio do aplicativo Google Meet,
reuniram-se sob a presidência do professor Rodrigo de Araujo Monteiro os seguintes
docentes conselheiros: Cláudia Mara Barboza dos Santos Alvarenga, Edimilson Antônio
Mota, Elis de Araújo Miranda, Mayra Silva de Souza, Maria Gabriela Scotto, Roberto
Moll Neto, Samuel Alex Coelho Campos. Os técnicos conselheiros: Marco Aurélio
Carneiro, Rafael Velasco Pessanha, Thaís Castro Koch. A discente: Ana Tereza Carvalho
Viana. Os demais participantes: Ana Lúcia Novais, Bárbara Breder Machado, Carmelita
Freitas dos Santos, Fausto Calaça Galvão de Castro, Marco Brandão, Micheli Marques
Borowsky, Giulia Hanna, Laís Valadão. A reunião foi presidida pelo vice-diretor de
unidade, professor Rodrigo de Araujo Monteiro, que iniciou a reunião agradecendo a
presença de todos e tratou dos seguintes pontos de pauta previamente informados. 1Informes – Emenda parlamentar - a palavra foi passada para a professora Ana Costa
que informou que foi, juntamente com o Diretor da UFF de Volta Redonda, convidada
pelo Reitor, Prof. Antônio Cláudio Nóbrega, para participar de reunião na Câmara dos
Deputados com a finalidade de buscar recursos, por meio de emenda de bancada, para
conclusão das obras do novo prédio em Campos e também para a construção do
restaurante universitário na UFF de Volta Redonda, junto aos deputados da bancada
do Rio de Janeiro. Contou que até o momento, teve três milhões da emenda do
deputado Chico D´Angelo e o valor disponibilizado para a deputada Talíria Petrone,
quatro milhões e trezentos mil, mas que na ocasião, após conversa com diversos
deputados e deputadas, vários se colocaram sensíveis à proposta apresentada pela
UFF e acredita que os recursos serão conquistados reforçando que a expectativa é de
que o primeiro bloco do novo campus seja inaugurado no primeiro trimestre de 2022 e
o segundo bloco no segundo semestre. PDU - O senhor presidente deu continuidade
aos informes relatando que a primeira reunião da comissão do PDU está agendada
para o dia quatro de novembro para que possa iniciar o trabalho de criação do
documento do Plano de Desenvolvimento da Unidade. Comissão de acesso – O
presidente informou que a comissão de acesso tem recebido diversas solicitações para
acessar as dependências do instituto e que esta comissão começará a ter uma
redefinição com a implantação das instruções sugeridas pelo conselho consultivo de
retomada das atividades. Comissão de Extensão do ESR - Relatou que foi criada a
comissão de extensão da unidade que, após ter recebido o pedido de saída da
comissão pelo professor Marcus Sales, esta será composta pelas professoras Beatriz
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Corsino Perez, Mariele Troiano e Adriana Soares Dutra. SPA - Relembrando as
alternativas apresentadas pela atual direção para garantir o novo espaço para as
atividades do SPA, professora Ana Costa relatou que as opções já apresentadas pela
direção à comissão responsável pela transição do SPA - prédio anexo ao abrigo João
Viana e proposta de construção de contêiner ao lado do bloco H – não foram aceitas
pela comissão do SPA. Após indeferimento da comissão, a direção começou a buscar
um novo espaço com o critério de que fosse localizado nas proximidades da UFF e
apresentou à comissão um imóvel identificado pelo administrador Vinícius cujo acesso
seria direto pela lateral do campus com salas amplas, circuito de câmera e ventilação
que atendem as especificidades de funcionamento do SPA. Toda documentação
referente ao aluguel deste imóvel já foi encaminhada para o setor responsável da UFF.
Afirmou que houve uma tentativa de furto no atual prédio do SPA, coibida a tempo
pelos seguranças do campus, mas que nada teria sido roubado. 2- Aprovação da ata
da reunião ordinária do mês de agosto de 2021 – Encaminhamento: aprovar a ata da
reunião ordinária do mês de agosto de 2021. Em votação: a referida ata foi aprovada
pela plenária. 3 - Homologação da comissão eleitoral para chefe e subchefe do
departamento de ciências sociais – a referida comissão foi composta pelos membros
titulares Gisele Maria Ribeiro de Almeida, Maria Cláudia Martinelli de Mello Pitrez,
Marluce Alves de Abreu Bastos, Thamires de Mesquita Silva Carvalho e membros
suplentes Maria Gabriela Scotto, Virgínia de Souza Mota, Mayara Gama Machado. A
comissão foi aprovada pela plenária. 4 - Homologação da comissão eleitoral para
coordenador e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia – a
referida comissão foi composta pelos membros titulares Maria Carla Santos Barreto
Martins, Gustavo Henrique Naves Givisiez, Cláudio Henrique Reis, e Camilla Soares da
Silva, e membros suplentes Marco Antônio Sampaio Malagoli, Mirian Marques da
Silva. A comissão foi aprovada pela plenária. 5 - Homologação da comissão eleitoral
para coordenador e vice-coordenador dos cursos bacharelado e licenciatura em
Ciências Socias - ambas as comissões terão a mesma composição sendo composta
pelos membros titulares George Gomes Coutinho, Andréa Lúcia da Silva de Paiva, Érica
Tavares da Silva Rocha, Virgínia de Souza Mota, Emannuel Santana Garcia, e como
membros suplentes Carlos Abraão Moura Valpassos, Marluce Alves de Abreu Bastos,
Laís da Silva Almeida. Ambas as comissões foram aprovadas pela plenária. 6 Homologação do resultado da consulta eleitoral para chefe e subchefe do
departamento de psicologia – foi proclamado o resultado da consulta eleitoral em que
os docentes Fausto Galvão Calaça de Castro, para chefe do departamento de
psicologia, e Lurdes Perez Oberg, para subchefe do referido departamento. O
resultado foi aprovado pela plenária. 7-Homologação do resultado da consulta
eleitoral para coordenador e vice-coordenador do curso de bacharelado em
Geografia – foi proclamado o resultado da consulta eleitoral em que foram eleitos os
docentes Cláudio Henrique Reis, para coordenador do curso de bacharelado em
Geografia, e Danielle Pereira Cintra de Senna para vice-coordenadora do referido
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curso. O resultado foi aprovado pela plenária. 8-Homologação da comissão para
consulta eleitoral para coordenador e vice-coordenador do curso de Serviço Social –
a referida comissão foi composta pelos seguintes membros titulares Neusa Cavalcante
Lima, Ana Cláudia de Jesus Barreto, Amanda Guazzelli, Giulia Hanna Pacheco Alves e os
membros suplentes Valter Martins e Mariana Manhães – a comissão foi aprovada pela
plenária. 9 -Homologação da indicação do fiscal para o projeto "Cooperação para o
desenvolvimento de subsídios técnicos para a elaboração do Plano Nacional de
Habitação” – foi apresentada a indicação do Professor Antônio Henrique Bernardes do
Departamento de Geografia e Políticas Públicas (DGP), para fiscal do projeto
"Cooperação para o desenvolvimento de subsídios técnicos para a elaboração do Plano
Nacional de Habitação” aprovado na reunião de colegiado desta unidade em 28 de
abril de 2021. O referido projeto será executado por meio de Termo de Execução
Descentralizada firmado entre a UFF e a Secretaria Nacional de Habitação, do
Ministério do Desenvolvimento Regional, com a gestão da Fundação Euclides da Cunha
de Apoio Institucional à UFF. A indicação do fiscal para o referido projeto foi aprovado
pela plenária. 10 - Apresentação de propostas da comissão eleitoral para designação
de novo colegiado de unidade – o professor Luiz Cláudio, presidente da comissão
eleitoral informou que a minuta do edital para escolha de representantes docentes do
colegiado de unidade foi encaminhado aos senhores conselheiros para apreciação.
Afirmou que a comissão considerou importante que a consulta eleitoral aconteça
ainda em dezembro, no formato online, respeitando os prazos estabelecidos pelo
RGCE. Professor Samuel Alex Coelho Campos questionou o formato de votação em até
três chapas definido no edital. Professor Luiz Cláudio explicou que o colegiado de
unidade é formado por dez representações docentes, sendo sete representações
definidas por departamento e três representações definidas por todo instituto com
eleição realizada em duas etapas. A primeira etapa trata-se da eleição organizada em
cada departamento de forma independente, conforme regras específicas de cada um
desses setores que definirão, como representantes no colegiado de unidade, a chapa
mais votada em cada departamento. A segunda etapa se refere à eleição das três
vagas restantes para complementar a representação docente no Colegiado de
Unidade. Nesta fase, todos os docentes do instituto deverão votar em três chapas
independentes. As três chapas mais votadas terão garantidas suas representações no
Colegiado. Professora Gabriela Scotto agradeceu o trabalho da comissão e sugeriu
esclarecer no edital que a eleição ocorrerá online. O servidor Marco Aurélio
questionou sobre o processo de substituição de representantes docentes no colegiado,
exemplificando como ocorreu recentemente no departamento de história. Professor
Luiz Cláudio esclareceu que na ocasião a substituição dos representantes do
departamento de história no Colegiado de Unidade ocorreu no momento em que os
referidos chefe e subchefe, declinaram de seus cargos e o novo chefe e subchefe do
referido departamento assumiram a representação junto ao colegiado de unidade.
Encaminhamento: aprovar a minuta do edital para escolha de representantes
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docentes do colegiado de unidade. Em votação: a minuta do edital foi aprovada pela
plenária. 11- Apresentação de propostas do Conselho Consultivo para retomada das
atividades presenciais no ESR – professor Rodrigo Monteiro esclareceu que o conselho
consultivo, designado desde o mês de setembro, realizou algumas visitas presenciais
no instituto para avaliação dos espaços e após avaliação elaborou as propostas
apresentadas no documento para retomada das atividades presenciais. Salientou que
a proposta não prevê retorno presencial imediato de todas as atividades, mas sim
gradual e seguro. Explicou que atualmente há uma comissão de acesso ao ESR que
recebe e autoriza os acessos esporádicos ao Instituto e que o número de solicitações
tem crescido a cada dia, sendo autorizados após análise da comissão. Relatou que o
espaço da biblioteca terá prioridade para ser utilizado com garantia de que as salas
térreas do bloco C também sejam utilizadas pelos interessados. As salas do andar
superior do bloco C poderão ser utilizadas para reuniões de pesquisa e orientações de
monografia, por exemplo. Os núcleos de pesquisas também poderão ser utilizados na
fase um, mas algumas salas não puderam ser acessadas por que as chaves não
estavam disponíveis e explicou que a transição de fases será avaliada pelo conselho
consultivo conforme condições sanitárias definidas no município de Campos bem
como o avanço local da vacinação e a diminuição de casos de COVID e, portanto, não
pode ser definido antecipadamente. Professora Cláudia Alvarenga, membro do
conselho consultivo, ressaltou que os agendamentos dos espaços continuarão sendo
realizados na fase um de forma que todo acesso ao instituto seja acompanhado
destacando que a observação mais próxima da fase um é que permitirá uma avaliação
adequada para o possível avanço para a fase seguinte que consta na proposta de
retomada das atividades presenciais. Exemplificou que os espaços dos blocos F, G e H
foram caracterizados com ventilação e iluminação ruins e, portanto, com capacidade
reduzida a 30% e as salas do bloco C com essas mesmas características consideradas
boas. Professor Marco Brandão, também membro do conselho consultivo, afirmou que
a UFF Campos é considerada a mais regionalizada, com alunos residentes em
municípios circunvizinhos que dependem de setores como transporte, alimentação e
segurança que também foram afetados na pandemia. Neste sentido, ressaltou que a
proposta do conselho consultivo vislumbrou não apenas as condições físicas da UFF
Campos como também a forma como os demais setores estarão operando no
momento do retorno das atividades presenciais, considerando que provavelmente as
atividades do segundo período letivo de 2021 deverão ocorrer de forma remota.
Professora Bárbara salientou que as propostas apresentadas foram tratadas de forma
cautelosa, como um modelo de execução um teste para possível retomada das
atividades presenciais no momento oportuno. Professor Rodrigo Monteiro informou
que há uma proposta de criação de agendamento online das salas possíveis de serem
utilizadas a ser disponibilizado na página da UFF Campos com informações claras de
limite de utilização das salas. A professora Bárbara Breder complementou que a
elaboração das propostas do conselho vislumbra a autonomia das unidades para
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elaboração de seu plano de retorno específico e continuou esclarecendo que a
utilização do contêiner foi reduzida para menos de trinta porcento que seria o
percentual mínimo de utilização. Professora Cláudia Alvarenga explicou que a proposta
do conselho é para que as atividades de ensino estejam no formato remoto até pelo
menos o final do atual semestre letivo, considerando a prevalência de retorno
gradativo e cauteloso, tendo como modelo a atual proposta do conselho consultivo.
Encaminhamento: aprovar as propostas do Conselho Consultivo para retomada das
atividades presenciais no ESR – Em votação: as propostas do Conselho Consultivo
foram aprovadas pela maioria, com um voto do servidor Marco Aurélio Souza Carneiro
contra a aprovação. Palavra Franqueada: Sobre o transporte a professora Ana Costa
esclareceu que a demanda está sendo analisada em função das necessidades e está
sendo programada para ocorrer na medida em que as atividades presenciais forem
retomadas justificando que, além do retorno dos carros do ESR que estão na reitoria,
será preciso a realização de contratação de novos motoristas e espera que em breve,
possa apresentar uma resposta sobre a questão dos transportes. Parabenizou todos os
membros do conselho consultivo pelo trabalho cauteloso e devidas observações das
normativas. Sobre os diplomas informou que o superintendente da SOMA, Prof. Mário
Ronconi se responsabilizou em trazer todos os diplomas em novembro e será entregue
conforme o que ficou deliberado na reunião com coordenadores de cursos. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e vinte minutos. E, para
constar, eu, Sandra Ribeiro de Azevedo, Secretária Executiva, redigi a presente ata que
assino junto com o Senhor Presidente. Campos dos Goytacazes, vinte e sete de
outubro de dois mil e vinte e um.
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