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Ata da 96ª Reunião Extraordinária de Colegiado da Unidade 

 

 

 

Aos dezoito  dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às treze horas e trinta  e nove minutos, 1 

reuniram-se à sala virtual do Google Meet (meet.google.com/hvt-gtoh-wqb), devido determinação das 2 

IS quatro/dois mil e vinte e oito/dois mil e vinte da PROGEPE,  para realização da  nonagésima sexta 3 

reunião extraordinária de Colegiado da Unidade, o diretor do Instituto de Ciências Exatas (ICEx), 4 

professor Carlos Eduardo Fellows, como presidente da sessão, e  os seguintes membros titulares e 5 

suplentes em ordem alfabética: Alan Prata de Paula, Andrea Aparecida Ribeiro Alves, Ana Angélica 6 

Rodrigues de Oliveira, Carlos Henrique Pereira do Nascimento, Ivan Wilber Aguilar Maron, Licínio Lima 7 

Silva Portugal, Nathalia Machado Lima Ferreira, Rodrigo Garcia Amorim, e Vera Lucia Prudência dos 8 

Santos Caminha. Falta justificada dos membros: Elivelton Alves Ferreira, Edgar Eller Júnior, Letícia Lopes 9 

Tavares de Lima, Raphael Canejo Dantas, Eduardo dos Santos Reis Teixeira, Marina Sequeiros Dias de 10 

Freitas, Marina Ribeiro Barros Dias, Michele Lemos de Souza e Thadeu Josino Pereira Penna. Além dos 11 

membros do colegiado estava (m) presente (s): Danila Miquelini Siqueira de Andrade, Eduardo de Souza 12 

Lima, José Augusto Oliveira Huguenin, Larissa Vitória Cardoso Cusielo, Leandro Ferreira Pedrosa, Luísa 13 

de Oliveira Almeida, Marcelo Menezes da Silva Gomes e Patrícia Alves Carneiro. Constado o quórum, o 14 

professor Fellows iniciou a reunião extraordinária com a seguinte pauta, proposta de formulário de 15 

atividade e formulário de metas com preenchimento online.  Foi passado a palavra para o professor 16 

José Augusto Oliveira Huguenin que apresentou o formulário eletrônico contendo o plano de trabalho e 17 

o relatório de metas. A ideia é fazer o trabalho mais prático, devido a volta as aulas. Cada órgão terá o 18 

arquivo no seu drive que será colhido as informações dos servidores lotados naquele órgão. Será 19 

coletado o e-mail para que o servidor sempre receba suas respostas. Com isso será facilitado a 20 

confecção do relatório consolidado que será feito no final do período remoto e o arquivamento. A 21 

recomendação é que os servidores arquivem os comprovantes das atividades para posterior 22 

comprovação aos órgãos competentes. Estes comprovantes não serão incluídos no formulário. Após 23 

apresentação abriu-se a sessão para discussão.   O professor Rodrigo sugeriu que fosse retirado as 24 

sessões para ficar uma página corrida para melhor visualização dos itens.  O professor Fellows sugeriu 25 

que seja feito o teste a partir deste mês.  Sugeriu também um treinamento para os servidores e incluir 26 

um campo de observação para a informação de licença e férias. A professora Patrícia sugeriu a inclusão 27 

dos períodos de licença, férias e afastamentos. O professor Huguenin explicou que para o plano de 28 

trabalho seria viável a informação de férias. Em regime de votação, a plenária aprovou por 29 

unanimidade a aplicação do formulário digital para plano de trabalho e relatório de e metas, a partir 30 

deste mês. Foi Informado que será marcado uma live que instruirá o público alvo sobre o 31 

preenchimento do formulário eletrônico.   Como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião 32 

extraordinária às quatorze horas e um minutos e  eu, Elisabeth de Moraes D’Andrea, lavrei a presente 33 
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ata, que, após lida e aprovada pelo Colegiado, será assinada por mim e pelo presidente da reunião, em 34 

virtude do isolamento social referente à pandemia do Covid-dezenove.  35 
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