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Ata da 113ª Reunião Extraordinária de Colegiado da Unidade 
 
Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta e seis minutos, 1 

reuniram-se à sala virtual do Google Meet (meet.google.com/fex-zdhy-hfc), para realização da  2 

centésima décima terceira reunião extraordinária de Colegiado da Unidade, o diretor do Instituto de 3 

Ciências Exatas (ICEx), professor Carlos Eduardo Fellows, como presidente da sessão e os seguintes 4 

membros titulares e suplentes em ordem alfabética:  Ana Angélica Rodrigues de Oliveira, Andrea 5 

Aparecida Ribeiro Alves, Carlos Henrique Pereira do Nascimento, Edgar Eller Júnior, Elivelton Alves 6 

Ferreira, Licínio Lima Silva Portugal, Luísa de Oliveira Almeida, Marina Sequeiros Dias de Freitas, Rodrigo 7 

Garcia Amorim e Vera Lucia Prudência dos Santos Caminha. Falta justificada dos membros: Alan Prata 8 

de Paula, Marina Ribeiro Barros Dias, Nathalia Machado Lima Ferreira, Raphael Canejo Dantas, Samara 9 

Rocha Amorim e Thadeu Josino Pereira Penna. Além dos membros do colegiado estava (m) presente (s): 10 

Caroline Barbosa de Souza, Eduardo de Souza Lima, Gerson Chaves de Almeida, Ivan Wilber Aguilar 11 

Maron, Leandro Ferreira Pedrosa, Letícia Lopes Tavares de Lima, Luís Fernando da Rocha Costa, Patricia 12 

Carneiro e Ricardo de Freitas Branco.  A reunião teve como pauta única:  Indicação para composição da 13 

Comissão Eleitoral Local (CEL) para escolha de chefe e subchefe dos departamentos de ensino.  Sobre 14 

o tema, foi apresentado uma lista de indicações, feita conforme o RGCE, para a plenária compor a 15 

Comissão Eleitoral Local para escolha de chefe e subchefe dos departamentos de ensino, a saber: 16 

professora Natany Dayani de Souza Assai (OFÍCIO Nº três/dois mil e vinte e um/VQI/VCX/UFF), professor 17 

Gustavo Luis Furtado Vicente (OFÍCIO Nº dois/dois mil e vinte e um/VFI/VCX/UFF); professor Alessandro 18 

Gaio Chimenton  (OFÍCIO Nº um/dois mil e vinte um /VMA/VCX/UFF) e professor  Miguel Adriano Koiller 19 

Schnoor (OFÍCIO Nº um/dois mil e vinte e um/VMA/VCX/UFF) para vaga de docentes e Marcelo 20 

Menezes da Silva Gomes e Luís Fernando da Rocha (Ofício SINTUFF de dezoito de maio de dois mil e 21 

vinte e um) para vaga de técnico administrativo.  Para a vaga de discentes, foi enviado o OFÍCIO Nº onze 22 

/dois mil e vinte e um / VCX/UFF de dezoito de maio de 2021 por e-mail e até o momento o DACL não 23 

tinha se manifestado. Segundo o artigo doze do RGCE a composição da CEL é formada de dois docentes 24 

escolhidos pelo Colegiado de Unidade, um representante do corpo discente indicado pelo(s) Diretório(s) 25 

Acadêmico(s) relativo(s) à Unidade, e um representante dos servidores técnico-administrativos indicado 26 

pelo SINTUFF dentre os que estiverem lotados na Unidade de Ensino. Segundo o mesmo artigo 27 

paragrafo terceiro “ Por analogia, o Colegiado de Unidade, para a situação prevista no parágrafo 28 

primeiro deste artigo, aplicará, se for o caso, o disposto no parágrafo segundo do Art. oitavo deste 29 

RGCE” que orienta “Quando não houver indicação, no prazo de três dias úteis, a partir da indicação 30 

prevista no inciso I deste artigo (...) o Colegiado de Unidade, em reunião extraordinária, fará as 31 

indicações, respeitando-se a origem de cada representação”. Abriu-se a sessão para discussão. O 32 

professor Leandro Ferreira Pedrosa sugeriu indicar o presidente do DACL.  A professora Andrea 33 

informou que o DACL não tem respondido as solicitações das coordenações de curso. A professora 34 

Patrícia informou que o DACL, não respondeu até o momento, a solicitação feita no início do ano para 35 

indicação de um membro discente para composição do colegiado de Química Bacharelado feita. A 36 

professora Marina Sequeiros entrou em contato através de WhatsApp de um dos integrantes do DACL e 37 

foi informado que estão cientes, mas não houve tempo hábil para atender à solicitação da direção, 38 

devido a participação ativa na luta contra os cortes na educação. Diante do exposto, no decorrer desta 39 

reunião, o professor Carlos entrou em contato com alunos de Iniciação Científica e indicou o nome do 40 
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discente Giovane Silva de Oliveira. A funcionária do departamento, Luísa de Oliveira Almeida, informou 41 

que o mandato atual dos chefes de departamento termina no início de agosto e a CEL precisa ser 42 

constituída com no mínimo trinta dias de antecedência do pleito, conforme o RGCE, sugerindo que a 43 

consulta eleitoral seja feita até a metade do mês de julho para dar tempo de dar continuidade ao 44 

processo com tempo hábil.  Nesse cenário, foi sugerido, pela funcionária, que a constituição da CEL seja 45 

feita até a metade do mês de junho e que as vagas de docentes sejam compostas por um docente do 46 

departamento de Química e um docente do departamento de Matemática, devido  já ter funcionário do 47 

departamento de Física na composição.   O que foi aprovado, por unanimidade, pela plenária. O 48 

professor Ivan entrou em contato com uma discente do DACL que confirmou a ciência da solicitação da 49 

direção. Com a palavra, Edgar, chefe do STI/VCX avisou que o STI precisa de vinte a vinte e cinco dias 50 

antes do dia da consulta eleitoral de prazo para fazer o start do processo no sistema de votação. A 51 

plenária deliberou que a composição da Comissão Eleitoral Local (CEL) para escolha de chefe e 52 

subchefe dos departamentos de ensino será: Natany Dayani de Souza Assai e Alessandro Gaio 53 

Chimenton para vaga de docentes.  Marcelo Menezes da Silva Gomes e Luís Fernando da Rocha para 54 

vaga de técnicos administrativos.  Para vaga de discentes, o DACL terá um prazo até quatro de junho 55 

de dois mil e vinte e um para a indicação. No caso de não houver indicação, o colegiado de unidade, 56 

no uso de suas atribuições, indicará o nome do discente em reunião extraordinária, conforme RGCE.  57 

Como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião ordinária às treze horas e cinquenta minutos e 58 

eu, Elisabeth de Moraes D’Andrea, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada pelo Colegiado, será 59 

assinada por mim e pelo presidente da reunião, em virtude do isolamento social referente à pandemia 60 

do Covid-dezenove. 61 
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