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Ata da 70ª Reunião Ordinária de Colegiado da Unidade 

 
Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta e nove minutos, 1 

reuniram-se à sala virtual do Google Meet (meet.google.com/mqg-wkqk-fcv), para realização da 2 

centésima décima primeira reunião ordinária de Colegiado da Unidade, o diretor do Instituto de Ciências 3 

Exatas (ICEx), professor Carlos Eduardo Fellows, como presidente da sessão; Michele Lemos de Souza, 4 

vice-diretora, os seguintes membros titulares e suplentes em ordem alfabética: Alan Prata de Paula, Ana 5 

Angélica Rodrigues de Oliveira, Andrea Aparecida Ribeiro Alves, Edgar Eller Júnior, Elivelton Alves 6 

Ferreira, Luísa de Oliveira Almeida, Marina Sequeiros Dias de Freitas, Marina Ribeiro Barros Dias, 7 

Raphael Canejo Dantas, Rodrigo Garcia Amorim, Samara Rocha Amorim, Thadeu Josino Pereira Penna e 8 

Vera Lucia Prudência dos Santos Caminha. Falta justificada dos membros: Licínio Lima Silva Portugal e 9 

Nathalia Machado Lima Ferreira. Além dos membros do colegiado estava (m) presente (s): Caroline 10 

Barbosa de Souza, Gabriella de Souza Xavier, Gerson Chaves de Almeida, Eliete Nascimento, Leandro 11 

Ferreira Pedrosa, Marcos Veríssimo Alves.  A reunião teve como pauta:  item um) Aprovação da ata 12 

anterior; item dois) Aprovação do calendário anual das reuniões do colegiado de unidade; item três) 13 

Aprovação dos Planos de Trabalho (março de dois mil e vinte) dos servidores lotados no VCX e das 14 

atividades docentes sob chefia direta do Diretor e Informes. Constatada a existência de quórum, o 15 

presidente abriu a sessão e iniciou no item um que houve, em regime de votação, a aprovação por 16 

unanimidade, da ata da sexagésima nona reunião ordinária do colegiado do ICEx, sem alterações.  No 17 

item dois, calendário anual das reuniões do colegiado de unidade foi aprovado com correção na data 18 

referente ao mês de abril que passou a ser no dia trinta.  Em seguida, passou-se ao item três que foram 19 

aprovados, em bloco,  os planos de trabalhos, Anexo I da Instrução de Serviço PROGEPE no oito de 20 

trinta de abril de dois mil e vinte referente ao mês março de dois mil e vinte e um, dos seguintes 21 

servidores Daniel Rodrigues Cardoso, Eduardo de Souza Lima, Elisabeth De Moraes D'Andrea, Gabriella 22 

de Souza Xavier, Larissa Vitória Cardoso Cusielo, Letícia Lopes Tavares de Lima, Luísa de Oliveira 23 

Almeida, Marcelo Menezes da Silva Gomes, Nathália Machado Lima Ferreira, Pedro Henrique Lima de 24 

Oliveira Silva, Patrícia Araújo Rios, Rafael Ângelo Nobuyuki Sano, Edgar Eller Junior; André Ebling 25 

Brondani, Patrícia Alves Carneiro, Andréa Aparecida Ribeiro Alves e Licínio Lima Silva Portugal; José 26 

Augusto Oliveira Huguenin, Leandro Ferreira Pedrosa e Ivan Wilber Aguilar Marone  e Carlos Eduardo 27 

Fellows. Em informes o professor Fellows teceu comentários sobre as obras das pastilhas no Campus 28 

Aterrado que foi feito pela reitoria. O primeiro estágio da obra foi feito a retirada das pastilhas, que 29 

estavam soltando, com o máximo de cuidado para que houvesse o reaproveitamento.  Sobre as 30 

pastilhas que quebraram com a ação do tempo, a empresa responsável pelo serviço alegou não 31 

encontrar no mercado material para reposição similar ao atual. Diante do orçamento votado para 2021, 32 

contendo uma redução de verbas significante e de obras emergências dentro do Campus, será feita a 33 

colocação de revestimento, com cor e textura mais próxima do atual, somente nos locais onde não há 34 

mais revestimentos. O professor Fellhows informou que, em atendimento ao decreto municipal que 35 

estabelece novas medidas restritivas e de segurança no combate do NOVO CORONA VÍRUS (COVID19), 36 

no âmbito do Município de Volta Redonda no período de vinte e seis de março a quatro de abril de dois 37 

mil e vinte e um; todas as atividades presenciais no Instituto de Ciências Exatas serão interrompidas no 38 

período que compreende os dias vinte e seus de março e quatro de abril de dois mil e vinte e um.  Desta 39 

forma, todas as solicitações de entrada no Campus, para qualquer atividade, não serão atendidas e os 40 
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pedidos de entrada no Campus já homologados serão revogados.   Informou também que UFF aplicará 41 

testes sorológico gratuitos de COVID-19 em estudantes, técnicos e professores, em Niterói. Em caso de 42 

interessados, o professor Fellows pediu para que as solicitações sejam feitas através do e-mail da 43 

secretaria da direção para que conforme demanda haja um esforço em tentar, juntamente com as 44 

demais unidades, trazer a aplicação do teste para as unidades de Volta Redonda. A representante 45 

discente Samara solicitou atualização sobre o informe da última reunião ordinária do colegiado de 46 

unidade que referente ao OFÍCIO Nº dois mil, quinhentos e quarenta e quatro/dois mil e vinte um/GAB-47 

RJ/RIO DE JANEIRO/CGU de assunto comunicação de início dos trabalhos com o objetivo de avaliar a 48 

retomada das atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas durante a pandemia do Covid-49 

dezenove.  A necessidade da força tarefa não houve.  Como nada mais houve a tratar, foi encerrada a 50 

reunião ordinária às quatorze horas e cinco minutos e eu, Elisabeth de Moraes D’Andrea, lavrei a 51 

presente ata, que, após lida e aprovada pelo Colegiado, será assinada por mim e pelo presidente da 52 

reunião, em virtude do isolamento social referente à pandemia do Covid-dezenove. 53 
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