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Universidade Federal Fluminense 1 

Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional por 2 

 3 

Ata da Reunião Ordinária de Colegiado de     Unidade 4 

- Instituto de Ciências da Sociedade e 5 

Desenvolvimento Regional da UFF, realizada 6 

virtualmente por meio da plataforma Google 7 

Meet, no dia vinte e oito de abril de dois mil e 8 

vinte e um, às quatorze horas. 9 

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, 10 

reuniram-se, p o r  videoconferência, por meio da plataforma Google Meet, sob a 11 

presidência do professor Roberto Cezar Rosendo Saraiva da Silva, os seguintes 12 

docentes conselheiros: Cláudia Mara Barboza dos Santos Alvarenga, Cláudio 13 

Henrique  Reis, Edimilson  Antônio Mota,  Elis de  Araújo Miranda, Erick Quintas 14 

Conde, Edimilson Antônio Mota, Erika Terezinha Vieira de Almeida, José Colaço Dias 15 

Neto, Leda Regina Barros Silva, Mayra Silva de Souza, Roberto Moll Neto, Samuel Alex 16 

Campos, Vladimir Faria dos Santos. Os técnicos conselheiros: Rafael Velasco 17 

Pessaha, Thaís Castro Koch. Os demais participantes: os docentes Ana Lúcia Novais, 18 

Anizaura Lídia Rodrigues de Souza, Bárbara Breder, Crisóstomo Lima do 19 

Nascimento, Elizabeth Pacheco, Guilherme Carvalho, José Eduardo Manhães, 20 

Paulo Rodrigues Gajanigo, Vanuza da Silva Pereira. Os técnicos administrativos: 21 

Carmelita Freitas dos Santos, Kátia Vomero Pereira, Micheli Marques Borowsky. 22 

Os discentes: Daniel Assumpção, Giulia Hanna, Laís Valadão, Maria Julia Eccard. O 23 

Diretor Roberto Rosendo iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e tratou 24 

dos seguintes pontos de pauta. 1 – Informes – o senhor presidente passou a palavra 25 

para a aluna Giulia, representante da UFF Campos Faz, que deu informes sobre como 26 

tem acontecido as distribuições de cestas básicas no ESR, afirmando que este mês 27 

foi possível atender todos aqueles que solicitaram as cestas. Relatou as 28 

dificuldades apresentadas pelos funcionários terceirizados no atual cenário de 29 

desemprego e solicitou apoio e participação de todos nas doações. O professor 30 

Roberto Rosendo informou que a UFF conquistou recentemente setenta vagas   31 

docentes que serão distribuídas às unidades da UFF. Destacou que este assunto foi 32 

pauta de reunião do reitor com os diretores de unidades do interior no mês de abril de 33 

2021. Relatou ainda que o ESR é o quinto instituto com maior déficit de  vagas, 34 

informações produzidas  a partir de um levantamento do Diretor do INF, conforme a 35 

carga horária docente. Segundo o reitor, a distribuição das vagas docentes será 36 

definida no CEPEX. O professor Roberto Rosendo apresentou fotos das obras do 37 

Campus da Avenida Quinze de Novembro, do padrão de energia elétrica instalado na 38 

área do galpão e do telhado do Galpão Cultural. Destacou que será feito um muro 39 

q u e  d i v i d i r á  a  á r e a  reformada do Galpão, daquela que não está pronta, como 40 

forma de evitar riscos de acidentes. Ressaltou que pretende iniciar a ocupação do 41 
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Galpão Cultural ainda no segundo semestre deste ano, pois trata-se de uma questão 42 

estratégica para acompanhar de perto a continuidade da obra. Relatou que os 43 

recursos financeiros da emenda de bancada para pagamento da empresa MAESA não 44 

foram liberados pelo Governo Federal e por isso a referida empresa suspendeu, 45 

temporariamente a obra por até sessenta dias. Em seguida apresentou o  registro 46 

fotográfico d a  empresa MAESA mostrando o estágio da obra em diferentes espaços 47 

dos prédios em construção. Prof. Roberto Rosendo ressaltou que se o valor da 48 

segunda emenda não for executado até o final de 2021 poderá ser perdido. Prof. 49 

Roberto Rosendo informou que os setores do Núcleo Pedagógico,  TI e Direção do ESR 50 

reuniram-se com Coordenadores de Cursos e Chefes de Departamentos para 51 

traçarem ações conjuntas para o período de atividades remotas. A pedagoga Micheli 52 

Marques informou que tal reunião ocorreu no dia treze de abril e que coube à direção 53 

consultar os chefes para que realização de encontros contínuos entre os referidos 54 

setores. A professora Vanuza Pereira informou sobre a realização do décimo 55 

terceiro CONFICT cuja edição será realizada de forma remota juntamente com o 6º 56 

CONPG que acontecerá na semana de vinte e dois a vinte e cinco de junho. O prazo 57 

para submissão dos trabalhos será dia trinta de abril. Informou ainda sobre o prazo 58 

para envio dos projetos do PIBIC que será até o dia três de maio. Foi apresentado o 59 

resultado da Consulta Eleitoral para Chefe e Subchefe do Departamento de Ciências 60 

Econômicas de Campos em que foram eleitos os professores RONI BARBOSA 61 

MOREIRA, como Chefe e MARCUS VINÍNIUS DE SOUZA SALES, como Subchefe do 62 

referido departamento. Foi apresentado ainda a indicação da professora CLÁUDIA 63 

MARA BARBOZA DOS SANTOS ALVARENGA para exercer, pró-tempore a função de 64 

Coordenadora do Curso de Serviço Social. Tal designação foi deliberada após a 65 

reunião ordinária do Departamento de Serviço Social, ocorrida no mês de abril. 2 66 

– Comissão Eleitoral local para escolha de Diretor e Vice-diretor do ESR/2021 – 67 

a Comissão deverá ter a seguinte composição. Dos titulares: dois docentes, um 68 

servidor técnico-administrativo e um discente; dos suplentes: um servidor técnico 69 

e um discente. Foram apresentados os nomes docentes encaminhados pelos 70 

Departamentos e dos discentes encaminhados pela representação estudantil. Os 71 

nomes dos servidores técnicos foram informados no momento da reunião pela 72 

pedagoga Micheli Marques. Após amplo debate, a plenária estabeleceu alguns 73 

critérios de indicação da representação docente, visto que foram recebidos cinco 74 

nomes. Sendo assim, a partir dos critérios de titularidade, experiência em 75 

comissão eleitoral e tempo de serviço no ESR, foram definidos dois nomes. 76 

Encaminhamento: aprovar a Comissão Eleitoral Local para escolha do cargo de 77 

Diretor e Vice-Diretor do ESR formada pelos docentes: BRENO AUGUSTO DA SILVA 78 

E SILVA, ELIS DE ARAÚJO MIRANDA; os servidores técnico-administrativos79 

 RAFAEL VELASCO PESSANHA, GABRIEL BAPTISTA NUNES; os discentes MARIA 80 

JÚLIA ECCARD LESSA PEREIRA e VITÓRIA ARIEL SILVA CAMPOS. Em votação: a referida 81 

comissão foi aprovada pela plenária. A comissão deverá se reunir e posteriormente 82 

informar a definição de presidente e vice-presidente, além de membro titular e 83 
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suplente. 3 – Comissão de PDU: representação da Direção do ESR e do Serviço de 84 

Psicologia Aplicada – o professor Roberto Rosendo explicou que recebeu um oficio do 85 

Departamento de Psicologia solicitando a inclusão de representação do SPA na 86 

comissão que será criada para definir o PDU. O professor Erick Conde esclareceu que 87 

esta demanda foi deliberada após reunião do departamento de Psicologia e se 88 

justifica pelo fato do SPA apresentar demandas específicas e por estar vinculado 89 

diretamente ao ESR, semelhantemente à UNITI, cuja representação foi garantida na 90 

reunião anterior de Colegiado de Unidade. O professor Roberto Moll ponderou que 91 

o fato da representação de docentes do Departamento de Psicologia como 92 

representantes do SPA na Comissão do PDU caracteriza,  no seu entendimento, dupla 93 

representação do referido departamento numa mesma comissão. A professora Érica 94 

Almeida propôs que o espaço do Galpão Cultural também tenha sua representação na 95 

Comissão de PDU. Após amplo debate e ponderações dos participantes e considerando 96 

o grande impasse apresentado ao abordar a formação da comissão do PDU, o senhor 97 

presidente sugeriu que este ponto de pauta fosse tratado na próxima reunião de 98 

Colegiado de Unidade. A proposta foi acatada pela plenária. 4 - Comissão Eleitoral 99 

local para escolha de Chefe e Subchefe do Departamento de Psicologia de 100 

Campos - a referida comissão foi composta pelos seguintes membros: 101 

MICHELINE ROAT BASTIANELLO (presidente), LUIZ GUSTAVO SILVA SOUZA (vice-102 

presidente), BEATRIZ CORSINO PÉREZ (suplente), JÚLIA MARIA NEIVA MESQUITA 103 

GODINHO (secretária), RAQUEL CAETANO BRAGA REIS (suplente), JANAÍNA DE 104 

AZEVEDO MONTEIRO e ZENILMA TAVARES BARRETO (discente suplente). 105 

 Em votação: aprovada. 5 - Composição de Conselho com representação de 106 

docentes, técnicos e discentes do ESR para orientar a utilização do espaço do Galpão 107 

Cultural e propor, em parceria com outras instituições, políticas culturais – os 108 

professores Elis Miranda e Paulo Gajanigo retomaram historicamente a criação do 109 

espaço do Galpão Cultural desde o ano de 2012. Professora Elis sugeriu que o 110 

Galpão Cultural seja utilizado para participação de projetos de pesquisa relacionados a 111 

culturas e que seja amparado teórica e metodologicamente com representatividades 112 

de coletivos culturais, artistas, entre outros. Professor Roberto Rosendo sugeriu 113 

que este Conselho possua representação de cada Departamento do ESR, de 114 

representantes técnicos e discentes para a gestão do Espaço do Galpão. Professor 115 

Edimilson questionou ao diretor sobre a estrutura existente no Galpão para que seja 116 

ocupado em tão pouco tempo, como citado anteriormente, estrutura física como 117 

banheiros, além dos recursos humanos disponíveis, como funcionários disponíveis 118 

para limpeza e financeiros. O professor Roberto Rosendo afirmou que não há uma 119 

definição clara de como tudo será feito, mas considera que a integração da 120 

comunidade acadêmica e a vontade de fazer acontecer constroem a  realidade 121 

futura. Ressaltou que parte das conquistas do ESR, por exemplo, as emendas de 122 

bancada, foram garantidas pela união da comunidade, sobretudo dos estudantes. 123 

6– Projeto de cooperação para o desenvolvimento de subsídios técnicos para a 124 

elaboração do Plano Nacional de Habitação – Encaminhamento: aprovar o projeto de 125 




