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Ata da 72ª Reunião Ordinária de Colegiado da Unidade 
 
Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta e três minutos, 1 

reuniram-se à sala virtual do Google Meet (meet.google.com/jdp-mdir-qgt), para realização da 2 

septuagéssima segunda 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, Licínio Lima Silva Portugal, Marina Sequeiros Dias de Freitas, Marina Ribeiro Barros Dias, 7 

Nathalia Machado Lima Ferreira, Rodrigo Garcia Amorim, Thadeu Josino Pereira Penna e Vera Lucia 8 

Prudência dos Santos Caminha. Falta justificada dos membros: Samara Rocha Amorim.  Além dos 9 

membros do colegiado estava (m) presente (s): André Ebling Brondani, Caroline Barbosa de Souza, 10 

Gabriella de Souza Xavier, Ivan Wilber Aguilar Maron, José Augusto Oliveira Huguenin, Larissa Vitória 11 

Cardoso Cusielo, Leandro Ferreira Pedrosa, Luís Fernando da Rocha Costa, Milene Siqueira Vicente, 12 

Patrícia Alves Carneiro, Patrícia Araújo Rios. A reunião teve como pauta:  item um) Aprovação da ata 13 

anterior; item dois) Aprovação da Ata AD Referendum nº 14 item três) Aprovação dos Planos de 14 

Trabalho (maio e junho de dois mil e vinte e um) dos servidores lotados no VCX e das atividades 15 

docentes sob chefia direta do Diretor; item quatro)apresentação da pesquisa de perfil dos alunos 16 

ingressantes dois/ dois mil e vinte realizada pelo Setor de Apoio Educacional; item cinco)  Aprovação da 17 

alteração da Resolução do colegiado do VCX, no um de quatro de novembro de dois mil e onze; 18 

alterando o item quatro para atender os cadastros no portal da PROPPI (continuação) e 19 

Informes.Constatada a existência de quórum, o presidente abriu a sessão e iniciou no item um que 20 

houve, em regime de votação, a aprovação por unanimidade, da ata da septuagésima primeira reunião 21 

ordinária do colegiado do ICEx, sem alterações.  No item dois, foi aprovado a ata ad referendum nº 22 

quatorze que aprovou ad referendum a destituição dos membros ELISABETH DE MORAES D’ANDREA, 23 

GÉRSON CHAVES DE ALMEIDA, LUISA DE OLIVERIA ALMEIDA e MARCELO MENEZES DA SILVA GOMES e o 24 

fim dos trabalhos da comissão eleitoral para escolha dos representantes técnico-administrativos no 25 

Colegiado de Unidade do Instituto de Ciências Exatas.  No item três que foram aprovados, em bloco,  os 26 

planos de trabalhos, Anexo I da Instrução de Serviço PROGEPE no oito de trinta de abril de dois mil e 27 

vinte referente aos meses de maio e junho de dois mil e vinte e um, dos seguintes servidores: Daniel 28 

Rodrigues Cardoso, Eduardo de Souza Lima, Elisabeth De Moraes D'Andrea, Gabriella de Souza Xavier, 29 

Larissa Vitória Cardoso Cusielo, Letícia Lopes Tavares de Lima, Luísa de Oliveira Almeida, Marcelo 30 

Menezes da Silva Gomes, Nathália Machado Lima Ferreira, Pedro Henrique Lima de Oliveira Silva, 31 

Patrícia Araújo Rios, Rafael Ângelo Nobuyuki Sano, Edgar Eller Junior; André Ebling Brondani, Patrícia 32 

Alves Carneiro, Andréa Aparecida Ribeiro Alves e Licínio Lima Silva Portugal; José Augusto Oliveira 33 

Huguenin, Leandro Ferreira Pedrosa e Ivan Wilber Aguilar Marone  e Carlos Eduardo Fellows. No item 34 

quatro, passou-se a palavra para a funcionária Patrícia Araújo Rios que apresentou o diagnóstico 35 

socioeconômico e cultural dos alunos ingressantes na UFF – Campus Aterrado – segundo semestre de 36 

dois mil e vinte, feito pelo Setor de Apoio Educacional. Esta pesquisa tem o objetivo de compreender o 37 

perfil de estudantes da graduação a fim de aperfeiçoar as práticas de assistência estudantil e 38 

acessibilidade e inclusão, contribuindo para o planejamento estratégico no Campus. Foi informado que 39 

houve a retomada das pesquisas semestrais dos perfis de alunos ingressantes e concluintes, mas de 40 
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forma a abranger todos os alunos do Campus. O questionário foi reformulado como base na análise das 41 

perguntas utilizadas em formulários aplicados anteriormente nos dois Institutos e de formulários de 42 

outras instituições. O questionário aplicado, do dia oito de fevereiro ao dia doze de março, via 43 

formulário Google, no segundo semestre de dois mil e vinte, foi estruturado com perguntas que 44 

mapearam os perfis socioeducacional e socioeconômico; pandemia; saúde mental e as condições 45 

materiais objetivas de acesso à internet e de realização das atividades remotas dos discente de 46 

graduação do Campus.  Neste teste piloto, somente vinte e nove por cento dos alunos do ICEx 47 

responderam o questionário. Patrícia trouxe a plenária a proposta do Setor de Apoio Educacional de 48 

envolver todos os setores e docentes no apoio ao incentivo a adesão dos discentes. O professor Fellows 49 

sugeriu que os professores coloquem o questionário no Classroom dos alunos ingressantes. A professora 50 

Andrea concordou com a ideia e se comprometeu a disponibilizar os questionários para seus alunos 51 

ingressantes. Em seguida, a professora perguntou sobre o questionário dos concluintes. Patrícia 52 

respondeu que o questionário de alunos concluintes foi aplicado no semestre passado, mas o relatório 53 

não está pronto e no próximo semestre será feito juntamente com o dos alunos ingressantes. 54 

Continuando, ela enfatiza a importância da cooperação das secretarias das coordenações para garantir a 55 

eficiência da pesquisa. A professora Andrea sugeriu o SAE que a aplicação do questionário de 56 

concluintes fosse no meio do semestre, pois a coordenação poderia enviar o formulário juntamente 57 

com o pedido de documentos para a conclusão do curso. Professor Rodrigo perguntou se há a 58 

possibilidade deste questionário ser respondido por todos os alunos ao longo da graduação.  Patrícia 59 

respondeu que a UFF, até o momento, aplica este questionário com ênfase em alunos ingressantes e 60 

concluintes, mas que o SAE pode no futuro estender para os demais alunos. Passando para o item cinco, 61 

houve a aprovação por unanimidade que o texto da Resolução do colegiado do VCX, no um de quatro 62 

de novembro de dois mil e onze, seja reformulado de modo que fique mais conciso. Não houve 63 

informes. Como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião ordinária às quatorze horas e dois 64 

minutos e eu, Elisabeth de Moraes D’Andrea, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada pelo 65 

Colegiado, será assinada por mim e pelo presidente da reunião, em virtude do isolamento social 66 

referente à pandemia do Covid-dezenove. 67 
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