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Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às quatorze 1 

horas, na sala C 207, reuniram-se na sede do Instituto de Ciências da 2 

Sociedade e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense, 3 

os seguintes docentes: Andréa Soutto Mayor, Breno Augusto da Silva e Silva, 4 

Cláudia Mara Barbosa dos Santos Alvarenga, Crisóstomo Lima do Nascimento, 5 

Edimilson Antônio Mota, Graciela Aparecida Profeta, Hernán Armando Mamani, 6 

José Colaço Dias Neto, Leda Regina de Barros Silva, Patrícia de Melo Abrita 7 

Bastos, Rodrigo Resende Ramos, Rodrigo Castro Rezende, Valter Martins. Os 8 

servidores técnico-administrativos Marco Aurélio Souza Carneiro, Micheli 9 

Marques Borowsky, Rafael Velasco Pessanha, Rodrigo Gicovate Paes. Os 10 

discentes: Aline Stutz Cordeiro, Charles Gonçalves Ferreira, Danilo de Farias 11 

Dutra, Jeane de Fátima Silva Machado, José Fernando Barreto Balbi. O Prof. 12 

Roberto Rosendo iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, em 13 

seguida tratou da seguinte pauta: 1 - Informes - Prof. Breno Augusto realizou a 14 

leitura de parte do edital de consulta para escolha de membros docentes no 15 

Colegiado de Unidade destacando que as inscrições das chapas estão 16 

previstas para acontecerem nos dias 02, 03 e 04 de outubro, das 10:00 às 17 

12:00 e das 17:00 às 19:00, na recepção do ESR. O período de votação 18 

ocorrerá nos dias 23, 24 e 25 de outubro, das 10:00 às 12:00 e das 17:00 às 19 

19:00 na sala do NEA, localizada no Bloco C, térreo. Profª Graciela informou 20 

que a Revista Mundo Livre divulgará os trabalhos dos alunos que participaram 21 

da Semana de Desenvolvimento Acadêmico. 2 - Fiscalização do TRE na UFF 22 

Campos – Prof. Roberto Rosendo relatou que, por volta das 16:00, do dia 23 

13/09/2018, estava ministrando aula no curso de mestrado quando os fiscais 24 

do TRE adentraram a sala apresentando a denúncia de que haveria material de 25 

campanha eleitoral na sala do Diretório Central do Estudantes (DCE) do ESR, 26 



localizada ao lado do xerox. Os fiscais solicitaram que o Diretor os 27 

acompanhassem na averiguação da sala. Prof. Roberto Rosendo solicitou aos 28 

fiscais que apresentassem o mandado do juiz para proceder à fiscalização na 29 

referida sala. Não estando de posse do mandado, os fiscais se retiraram. Logo 30 

em seguida, o juiz eleitoral adentrou a sala de forma intempestiva 31 

determinando que o Sr. Diretor o acompanhasse imediatamente até a sala do 32 

Centro Acadêmico de Serviço Social e de História (DCE). Chegando à referida 33 

sala, determinou que as portas fossem abertas e os fiscais saíram da sala 34 

apresentando cerca de quatrocentos e cinquenta panfletos. Prof. Roberto 35 

Rosendo afirmou que em nenhum momento foi constatado qualquer tipo de 36 

panfletagem no Instituto. O Sr. Juiz afirmou que era proibido o uso de bótons, 37 

adesivos e a realização de campanha eleitoral dentro da Universidade. Prof. 38 

Roberto Rosendo relatou que, após conversar com alguns professores, foi 39 

informado pela professora Leda Regina que um dos fiscais a acompanhava 40 

durante todo seu deslocamento enquanto a fiscalização acontecia. Continuou 41 

relatando que no dia 19/09/18, o Sr. Mateus, fiscal do TRE, esteve no ESR 42 

informando sobre uma nova denúncia com o mesmo teor. Prof. Crisóstomo 43 

Lima relatou que a segunda denúncia informava sobre uma suposta reunião 44 

com movimentos estudantis e partidos políticos no dia 19/09. Além disso, a 45 

denúncia também tratava de atitudes de coerção de militantes de alguns 46 

partidos para com um grupo de alunos. A aluna Jeane de Fátima explicou 47 

como ocorreu a fiscalização do TRE, afirmando que os fiscais mexeram nos 48 

armários e bolsas que estavam no DACOM e pegaram os panfletos. Depois 49 

desta ação, o Centro Acadêmico de História publicou uma nota que foi 50 

apagada da página do CAHIS no facebook. O aluno Danilo afirmou que é 51 

preciso se posicionar de forma incisiva sobre a ação do TRE e a presença dos 52 

policiais na UFF, já que acredita que as duas ações estão interligadas. A aluna 53 

Aline afirmou que nenhuma campanha partidária foi realizada no ESR, 54 

tampouco, houve perseguição ou violência, e relata que aqueles que são 55 

contrários não se posicionam ao serem convocados. Prof. Edimilson afirmou 56 

que a Universidade deveria se posicionar juridicamente. Prof. Roberto Rosendo 57 

afirmou que recebeu mensagem do Chefe de Gabinete solicitando sua 58 

presença na Reitoria, juntamente com um professor e aluno, para uma reunião 59 

com a PROGER. Afirmou que ao final da reunião, após relatar todo o ocorrido, 60 




