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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS 

 
 

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE UNIDADE 
 

 

Aos vinte e sete dias do mês maio de dois mil e vinte e dois, às treze horas e trinto e cinco 1 

minutos (Horário de Brasília) na sala de reuniões do Google Meet (meet.google.com/zug-2 

qydp-vxz), aconteceu a 79ª Reunião Ordinária do colegiado do Instituto de Ciências Exatas na 3 

Universidade Federal Fluminense (UFF). Estiveram presentes na reunião, os seguintes 4 

membros: Edgar Eller Junior, Francisca Andrea Macedo França, Ivan Wilber Aguilar Maron, 5 

Marcos Veríssimo Alves, Natany Dayani de Souza Assai, Nathalia Machado Lima Ferreira, 6 

Ricardo de Freitas Branco, Thadeu Josino Pereira Penna e Vera Lucia Prudência dos Santos 7 

Caminha. Falta justificada do(s) membro(s): Ana Angélica Rodrigues de Oliveira e Leandro 8 

Ferreira Pedrosa. Além dos membros do colegiado estava (m) presente (s):  André Brondani, 9 

Andréa Aparecida Ribeiro Alves, Caroline Barboza de Souza, Gérson Chaves de Almeida, Jordan 10 

Lambert Silva, Letícia Lopes Tavares de Lima, Luís Fernando da Rocha Costa, Marcelo Menezes 11 

da Silva Gomes e Patrícia Alves Carneiro. A reunião teve como pauta: um) Aprovação da ata 12 

anterior; dois) Aprovação do novo Regulamento de TCC do Curso de matemática; três) 13 

Apresentação da decisão do GT COVID e aprovação das sugestões para sua implementação; 14 

quatro)Novos nomes para Comissão Avaliadora de Progressão para Associado; cinco) 15 

Indicações para Comissão Eleitoral Local para consulta eleitoral de Coordenadores e Vice 16 

coordenadores – VGF/VLQ/VGQ e Diretor e Vice Diretor; seis) Aprovação da proposta de 17 

execução da LO de dois mil e vinte e dois e Informes/Assuntos Gerais. Dando início à reunião, 18 

após constatada a existência de quórum, o presidente do colegiado, professor Carlos Eduardo 19 

Fellows, leu a ordem dos assuntos a serem tratados. No item um, em regime de votação, a 20 

plenária aprovou, por unanimidade, a ata da septuagésima oitava reunião ordinária do 21 

colegiado do ICEx, sem alterações. No item dois, em regime de votação e não havendo 22 

manifestação contrária, foi aprovado, por unanimidade, o novo Regulamento de TCC do Curso 23 

de matemática.  No item três, o presidente da sessão fez a leitura das recomendações do GT. 24 

COVID que são: utilização de máscara em ambientes fechados dentro do Campus; comunicação 25 

sobre a campanha de vacinação municipal referente à quarta dose da vacina contra a COVID-26 

dezenove para pessoas com deficiência, gestantes, pessoas com comorbidades, trabalhadores 27 

da área da saúde e educação e comunicação sobre o conhecimento de cinco casos reportados 28 

de COVID no Campus Aterrado. Com a palavra, o professor Marcos, membro do GT. COVID, 29 

solicitou, aos docentes alertem aos discentes sobre o preenchimento do formulário, quando 30 

houver casos confirmados de COVID e informou que o formulário foi atualizado para agilizar 31 

sua utilização, conforme sugestões recebidas pela comissão. Foi aprovado, pela plenária, a 32 
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campanha educativa descrita acima para comunidade acadêmica.  No item quatro, o 33 

professor Fellows solicitou novos nomes para Comissão Avaliadora de Progressão para 34 

Associado que poderá ser composta de docentes do ICHS e do ICEx que possuem o nível de 35 

associado quatro.  Após não haver manifestações, foi informado que será enviado e-mail aos 36 

docentes, contendo a solicitação. No item cinco, o professor Fellows comunicou o fim do 37 

mandato da atual direção, que será no final do ano, e solicitou nomes de docentes para 38 

comissão eleitoral para escolha de novo diretor e vice diretor e para a comissão eleitoral para 39 

escolha de novos coordenadores e vice coordenadores VGL, VGQ e VGF. Não havendo 40 

manifestações dentre os presentes, foi informado que será enviado e-mail para os chefes de 41 

departamento contendo a solicitação de indicações para as referidas comissões.  No item seis, 42 

com a palavra a funcionária Leticia apresentou a proposta de execução da Livre Ordenação de 43 

dois mil e vinte e dois.   A verba recebida foi sessenta e dois mil, seiscentos e nove reais e 44 

dois centavos para custeio e doze mil, cento e noventa e cinco reais e doze centavos para 45 

capital.  A proposta do ICEx para as despesas comuns do Campus foi:  três mil reais para 46 

material de refrigeração; mil reais para o Setor de Apoio Educacional (SAE); mil reais para 47 

material hidrossanitário e elétrico; oito mil reais  para manutenção de notebooks; 48 

quinhentos reais para cartuchos e tonners; cinco mil reais para manutenção de laboratórios 49 

de informática e quinze mil reais para manutenção de nobreaks-CPD.  Com relação ao gasto 50 

com a manutenção e limpeza da rede de esgoto, a reitoria tem arcado com a despesa nos 51 

últimos anos. Para despesas específicas a proposta foi: dois mil para diária; treze mil reais 52 

para cartão, dois mil reais para almoxarifado virtual; quatro mil reais para material de 53 

laboratório de química; quatro mil para laboratório de física e quatro mil reais para 54 

matemática. O planejamento de verbas de capital foi: quatro mil para mobiliário e oito mil 55 

para AP WI-FI. Para aulas práticas foi planejado vinte e cinco mil reais.  A proposta de 56 

execução da Livre Ordenação para dois mil e vinte e dois foi aprovada pela plenária.  Para 57 

aulas práticas ficou deliberado que os departamentos irão enviar as demandas. Em informes 58 

e assuntos gerais, o professor Fellows informou que foi nomeada uma comissão para 59 

trabalhos seguindo a INSTRUÇÃO NORMATIVA GAR/RET/UFF N.º  vinte e oito de doze de maio de 60 

dois mil e vinte e dois que dispõe sobre a regulamentação da adoção do Programa de Gestão na 61 

Universidade Federal Fluminense. A Comissão do Programa de Gestão do Instituto de Ciências Exatas de 62 

Volta Redonda VCX/UFF foi formada pelos técnicos administrativos: EDGAR ELLER JÚNIOR, LETÍCIA 63 

LOPES TAVARES DE LIMA, MARCELO MENEZES DA SILVA GOMES, NATHALIA MACHADO LIMA.  Em 64 

sequência, o professor Fellows informou o novo horario de funcionamento da secretaria dos 65 

departamentos que atenderá melhor as demandas do setor. Passando a palavra para o chefe do 66 

STI/VCX, Edgar que apresentou a plenária o projeto do Bloco D de salas e bandejão que vai ser 67 

construído nos fundos, sendo o térreo composto de bandejão e dois auditórios que comporta cento e 68 

cinquenta lugares.  Os demais andares serão divididos entre as três unidades (EEIMVR,ICEx e ICHS).  69 

Edgar informou que foi disponibilizado a consulta pública de salas e horários no repositório 70 

https://www.sissala.vr.uff.br/horario.php.  E nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada 71 

às três horas e cinco minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presenta Ata, que vai por mim 72 

assinada, Secretário(a), pelo Senhor Presidente do colegiado e pelos membros presentes.  73 

 74 
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