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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 no dia trinta de setembro de dois mil 

e vinte, às quatorze horas. 

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, em 1 

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

sob a presidência do professor Roberto Cezar Rosendo Saraiva da Silva os 3 

seguintes docentes conselheiros: Cláudia Mara Barboza dos Santos Alvarenga, 4 

Erick Quintas Conde, Edimilson Antônio Mota, José Colaço Dias Neto, Leda 5 

Regina de Barros Silva, Elis de Araújo Miranda, Mayra Silva de Souza, Patrícia 6 

de Melo Abrita, Luiz Cláudio Duarte, Valter Martins, Walter Luiz Carneiro de 7 

Mattos Pereira, Ana Maria Costa de Almeida, Maria Carla Martins. Os técnicos 8 

conselheiros: Alessandro Soares Lopes, Marco Aurélio Souza Carneiro. Os 9 

discentes conselheiros: Diego Abreu Paes, Johnatann França de Assis e 10 

Pamela Kimmemgs. Os demais participantes: os docentes Marcelo Werner, 11 

Alan Figueiredo de Aredes, Vanuza da Silva Pereira, Anizaura Lídia Rodrigues 12 

de Souza, Júlio Gralha, Francisco Estácio Neto, Gisele de Araújo Gouveia 13 

Estácio, Regina Célia Frigério, Carlos Abraão Moura Valpassos, Camilah 14 

Antunes Zappes. Os técnicos administrativos: Kátia Cristiane Vomero Pereira, 15 

Micheli Marques Borowsky, Judith Esther dos Santos Farias, Letícia Ferrari de 16 

Castro. Os discentes: Aline Fonsi, Beatriz de França, Christian Dias, Fernanda 17 

Figueiredo de Souza, Igor Gonçalves, Isabela Gasse, Isadora de Castro, Laís 18 

Pessanha Simão, Maria Julia Eccard, Rafaela Bassetto, Vitória Ariel. O Diretor 19 

Roberto Rosendo iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e tratou 20 

dos seguintes pontos de pauta. Após solicitação de inversão de pauta, a 21 

reunião iniciou com o seguinte ponto. 1 - Aulas remotas e infraestrutura no 22 

primeiro semestre letivo da UFF – Prof. Edimilson relatou que a atual 23 

realidade de ensino remoto é nova para todos e vê o bom senso e o diálogo 24 

como algo fundamental nesse momento para que essa fase seja bem 25 

suportada por alunos e professores. Considera importante a diminuição de 26 

quantidade de textos a serem trabalhados nas aulas, prezando pela qualidade 27 



 

 2 

da aula. Houve questionamentos sobre gravação de aulas para posterior 28 

acesso. O aluno Igor constatou que houve professor cobrando a presença do 29 

aluno em aulas síncronas e relatou que foi feita uma minuta sobre aulas 30 

acessíveis e pediu o bom senso dos professores para disponibilizarem a 31 

gravação das aulas, caso o aluno solicite por não conseguir participar 32 

simultaneamente. Registrou a insatisfação dos alunos inscritos nas disciplinas 33 

América I cujo professor responsável fornece textos em outra língua o que 34 

obriga os alunos a terem gastos com tradução para poder acompanhar a 35 

disciplina. A profª Cláudia Alvarenga informou as demandas que tem recebido 36 

no curso de Serviço Social: gravação das aulas, flexibilidade na cobrança de 37 

avaliações, flexibilização de horários e atividades síncronas, 50% das 38 

atividades são realizadas de forma síncrona e os demais 50% são realizadas 39 

de forma assíncrona. O conselheiro Marco Carneiro lembrou que muitos alunos 40 

têm dificuldade e que os casos precisam ser analisados individualmente com 41 

bom senso. A servidora Kátia Pereira sugeriu encontros freqüentes quinzenais 42 

para que o espaço de dialogo possa ser fortalecido; afirmou que o setor do 43 

Núcleo Pedagógico buscou novas capacitações para compreender esse novo 44 

processo de ensino aprendizagem; concordou com a flexibilidade e o bom 45 

senso no decorrer do ensino remoto já que tanto professores quanto alunos 46 

apresentam dificuldades técnicas; confirmou que não há cobrança de 47 

freqüência neste momento. O aluno Igor relatou a importância e apoio do 48 

Núcleo Pedagógico e solicitou que o Colegiado oriente os professores para que 49 

os textos sejam acessíveis, que não sejam estrangeiros de forma que favoreça 50 

a diminuição da carga de leitura. Afirmou que os alunos da disciplina América I 51 

estão pagando a tradução dos textos. Repudiou a ação do professor da 52 

referida disciplina e afirmou que essa questão será publicizada nas redes 53 

sociais. O servidor Marco Carneiro exemplificou que, como aluno, o ritmo de 54 

leitura está diminuído por ter dificuldades na visão ao ler em telas. Afirmou que 55 

o prof. responsável pela disciplina América I pode estar acomodado em manter 56 

aulas em sua língua por não haver nenhuma cobrança, o que caracteriza o 57 

desrespeito pelo aluno, já que essa reclamação ocorre desde a chegada do 58 

professor na universidade. O prof. Júlio Gralha afirmou que não recebeu 59 

nenhuma reclamação formal referente ao professor de América I e que esse 60 

debate foi feito no departamento e que já teria conversado pessoalmente com o 61 
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professor. Solicitou que os alunos formalizassem essa questão junto ao 62 

departamento. Prof. Walter Carneiro realizou a leitura do trecho da ata da 63 

reunião de departamento CHT, em que foi registrada a orientação de que os 64 

alunos deveriam formalizar a reclamação, por escrito, junto ao departamento e 65 

reforçou a necessidade de que as representações estudantis devem registrar 66 

essa reclamação junto á instância competente. Sobre essa questão, a 67 

servidora Kátia pontuou que mesmo que o professor tenha excelente intenção 68 

de elevar o padrão do curso e da capacitação do aluno, é preciso ter bom 69 

senso. Informou que a resolução nº 160 serve para nortear a conduta do 70 

docente ao longo do período remoto de aulas e que este documento 71 

recomenda que seja priorizada as atividades assíncronas, ficando facultado ao 72 

professor a oferta de até 30% de aulas síncronas e reforçou a necessidade de 73 

se realizar debates freqüentes. 2- Agenda acadêmica e 60 anos da UFF 74 

Campos – prof.ª Vanuza Pereira falou sobre agenda acadêmica cuja comissão 75 

é a mesma que elaborou o evento do ano passado. Afirmou que houve 76 

dificuldade de confirmar se os programas estarão participando da Agenda. A 77 

comissão sugeriu a criação de uma mesa remota de apresentação do histórico 78 

do Instituto com participação de representantes de cada curso, discentes, 79 

docentes e técnicos. Informou que o professor poderá cadastrar suas 80 

atividades na Agenda Acadêmica, além de gerar o próprio certificado no site. A 81 

servidora Letícia parabenizou a prof.ª Vanuza pela organização da Agenda e 82 

salientou a importância de se ter um olhar compassivo nesse momento de 83 

pandemia. Informou que foram abertos 6 editais sendo 2 para auxílio à internet, 84 

2 para utilização do chromebook e outro para auxílio Covid, não havendo 85 

previsão para novos editais e foi orientado para que os coordenadores 86 

mapeiem os alunos que estão com dificuldade de acesso e sem equipamento e 87 

entrem em contato com o CAES para verificar o que poderá ser feito. A aluna 88 

Fernanda Figueiredo questionou sobre o que será resolvido sobre a 89 

insatisfação com o professor da disciplina América, visto que o período letivo já 90 

foi iniciado e metade da turma não teve acesso à tradução dos textos. 91 

Encaminhamento – Prof. Rosendo orientou que essa questão seja 92 

apresentada por escrito junto ao departamento e coordenação do curso com 93 

cópia para o email da direção de unidade para que seja resolvida pelas partes 94 

responsáveis. 3. Aprovação da ata da reunião de agosto de 2020 - a 95 




