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 vinte e cinco de novembro de
dois mil e vinte, às quatorze horas.
1

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às quatorze

2

horas, em videoconferência realizada por meio do aplicativo Google Meet,

3

reuniram-se sob a presidência do professor Roberto Cezar Rosendo Saraiva da

4

Silva os seguintes docentes conselheiros: Cláudia Mara Barboza dos Santos

5

Alvarenga, Cláudio Henrique Reis, Edimilson Antônio Mota, Erick Quintas

6

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

7

Roberto Moll Neto. Os técnicos conselheiros: Marco Aurélio Carneiro, Thaís

8

Castro Koch. Os demais participantes: os docentes Anizaura Lidia, Ana Lúcia

9

Novais, Guilherme de Carvalho, Vladimir Faria dos Santos. Os técnicos

10

administrativos: Gustavo Antônio Monteiro, Judith Esther dos Santos Farias. O

11

Diretor Roberto Rosendo iniciou a reunião agradecendo a presença de todos.

12

Informou que o TRE requisitou o espaço do ESR para realização das eleições

13

municipais e que não houve nenhuma ocorrência na ocasião do primeiro turno,

14

esclarecendo que os sábados que antecedem as eleições o ESR também

15

estará cedido ao TRE, portanto estarão suspensos eventuais acessos de

16

alunos e professores no ESR. Informou que em breve a obra do Campus da

17

Av. XV de novembro será iniciada pela empresa ganhadora do certame

18

licitatório, visto que foi informado pela Chefe de Gabinete do reitor de que os

19

trâmites finais para inicio da obra, como assinatura dos documentos para que a

20

empresa possa iniciar as obras, já está avançado. O Termo de Referência da

21

obra recentemente aprovado conta com a projeção para conclusão de todo o

22

campus. Salientou que o valor de emenda de bancada parlamentar

23

disponibilizado até o momento foi de 25 milhões. Afirmou que se reuniu com o

24

reitor da UENF, profª. Gisele Gouveia e prof. Olney com intuito de estreitar os

25

laços de cooperação junto com a UENF para elaboração de projetos

26

relacionados à saúde mental. Prof. Roberto Rosendo esclareceu que a reunião

27

ordinária do Colegiado de Unidade do mês de outubro havia sido agendada
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28

coincidentemente no dia do feriado do servidor público e que os conselheiros

29

foram consultados por e-mail sobre possibilidade de remarcação para o dia

30

seguinte, porém, na ocasião, poucos conselheiros manifestaram seu

31

posicionamento sobre a troca de data e a reunião foi cancelada e transferida

32

para a primeira quarta-feira do mês de novembro. No dia agendado, no

33

entanto, em virtude da inexistência de quórum, a reunião foi cancelada. 2.

34

Aprovação da ata da reunião ordinária do mês de setembro –

35

Encaminhamento: Aprovar a ata da reunião ordinária do mês de

36

setembro: Em votação: Aprovada. 3. Balanço da Agenda Acadêmica 2020

37

a professora Cláudia Alvarenga relatou que a organização da Agenda

38

Acadêmica no formato remoto foi desafiador pela falta de experiência, porém

39

gratificante, pois contou com o apoio de todos os envolvidos. Prof.ª Ana Lúcia

40

Novais e o prof. Roberto Moll agradeceram aos demais membros da comissão

41

da Agenda Acadêmica pelo empenho desde a elaboração até a finalização do

42

evento. A prof.ª Leda relatou que a descentralização da Agenda Acadêmica foi

43

solicitada há muito tempo e ressaltou a importância da participação de todos

44

nessas atividades, salientando que o evento local dá visibilidade aos trabalhos

45

realizados na UFF Campos, além de motivar os estudantes e docentes a

46

continuarem na luta constante pelo tripé ensino, pesquisa e extensão. 4.

47

Formalização da Comissão de Progressão Docente para Professor

48

Associado – Prof. Roberto Rosendo informou que a recebeu indicações de

49

três nomes para compor a Comissão de Avaliação de Progressão Docente do

50

ESR, a saber: Marco Antônio Sampaio Malagoli, Fausto Calaça Galvão de

51

Castro, Vanuza da Silva Pereira. Esclareceu que esta comissão necessita ser

52

composta por cinco docentes, sendo quatro pertencentes ao quadro de

53

professor Associado e um pertencente ao quadro do professor Titular do ESR.

54

Desta forma, a comissão será composta por Geralda Freire Marques (titular),

55

Ronney Muniz Rosa, Marco Antônio Sampaio Malagoli, Fausto Calaça Galvão

56

de Castro e Vanuza da Silva Pereira. Prof.ª Leda Regina destacou que a

57

comissão de progressão docente é uma conquista muito importante para

58

docentes da Universidade e relatou como foi o trabalho ao longo dos anos

59

como membro participante da comissão de avaliação docente. O prof. Roberto

60

Rosendo sugeriu que seja feita uma alternância na presidência da referida

61

comissão e lembrou que o professor Ronney Muniz solicitou seu desligamento
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62

como presidente da comissão, mas se prontificou em assessorar os membros

63

no que for necessário. Desta forma, será necessária a indicação de outro

64

membro para substituí-lo caso ele não possa permanecer. A servidora Thaís

65

Castro relatou como está sendo o trabalho de auxiliar o professor Ronney

66

Muniz com os processos de avaliação docente através do SEI. Prof. Cláudio

67

Reis sugeriu que um suplente assuma a função do prof. Ronney nesta

68

comissão. Prof. Roberto Rosendo perguntou se algum representante do

69

colegiado teria interesse em assumir esta função. Não houve manifestação dos

70

presentes. 5.Substituição da Coordenação da UNITI – Prof. Roberto

71

Rosendo explicou que a atual coordenadora da UNITI, prof. Gisele Gouveia,

72

solicitou desde o inicio deste ano a sua substituição da função de

73

coordenadora da UNITI. Prof.ª Cláudia Alvarenga relatou quem foram os

74

coordenadores da UNITI desde a sua criação salientando que este programa

75

sempre agregou vários projetos de extensão do ESR. Encaminhamento: foi

76

sugerida a realização de uma reunião com representantes de extensão de cada

77

departamento para possível indicação de novo coordenador da UNITI.

78

7.Parecer Técnico do SPA – Prof. Erick Conde ressaltou a importância do

79

Setor de Psicologia Aplicada (SPA) para toda comunidade contando com mais

80

de 800 atendimentos semanais. Relatou que o espaço físico do SPA está

81

fechado porque não atende os critérios de segurança e demandas sanitárias

82

exigidas. Informou que o SPA possui convênio com várias instituições e

83

esclareceu que o parecer técnico do SPA aponta para a inexistência de

84

condições mínimas para seu funcionamento como espaço inadequado e de

85

pouca ventilação. Encaminhou a solicitação de que o colegiado considere o

86

cancelamento do contrato de aluguel o mais rápido possível e sugeriu a criação

87

de uma comissão para definir um novo espaço para o funcionamento do SPA.

88

Reforçou que o Setor de Psicologia Aplicada é um espaço extremamente

89

importante para o ESR. Prof.ª Mayra Souza relatou que o SPA não cumpre

90

com as necessidades de atendimento. Prof. Guilherme Carvalho destacou a

91

pertinência do atendimento do SPA para rede pública de saúde que está

92

defasada, enfatizando que muitas demandas do município são abarcadas pelo

93

SPA, citando que cerca de quatrocentas novas famílias foram inscritas para o

94

atendimento recentemente. O SPA forma a parte clínica e prática do curso de

95

psicologia e compõe boa parte da carga horária do curso, enfatizando que os
3

