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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 3 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS 4 

Ao vigésimo sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às dez horas, 5 

reuniu-se o Colegiado de Unidade do Instituto de Educação de Angra dos Reis, da 6 

Universidade Federal Fluminense, através de função remota. Estavam presentes: o 7 

professor Augusto César Gonçalves e Lima, Diretor do IEAR, os professores titulares 8 

deste colegiado, Anderson Mululo Sato, André Luiz de Jesus Rodrigues, Diogo Marçal 9 

Cirqueira, Inny Belo Accioly, Maria Onete Lopes Ferreira, Michael Alexandre Chetry, 10 

Renata Lopes Costa Prado, Silmara Lídia Marton. O professor Domingos justificou sua 11 

ausência da reunião alegando motivos de saúde. Presente o representante dos técnicos 12 

administrativos Francisco Emanoel Ribeiro. Presentes ainda os professores Andréa 13 

Cristina Pavão Bayma, Carlos Marclei Arruda Rangel, Maína Bertagna Rocha, Marcos 14 

Marques de Oliveira, os técnicos administrativos Alfredo José de Mattos Neto, Julio 15 

Cesar Barbosa Machado Junior, e os estudantes Elisângela Oliveira Lima, Letícia Vale, 16 

Rodrigo de Paula Oliveira, Weslem Nascimento. A reunião iniciou-se com a presidência 17 

do professor Augusto César Gonçalves e Lima, com a pauta única enviada previamente: 18 

1) Aprovação da ata da reunião de 29/10 - A ata em questão foi aprovada com 19 

algumas modificações; 2) Aprovação do plano de prevenção à COVID-19 elaborado 20 

pelo GT de Infraestrutura do IEAR  - O professor Sato realiza apresentação sobre o 21 

plano supracitado, fala que o GT em questão foi formado com representantes de toda a 22 

comunidade acadêmica. Diz também que foram em torno de três meses de trabalho, de 23 

modo que o resultado já se encontra disponível e foi enviado via e-mail para todos. Ao 24 

término da apresentação, o professor Sato abre espaço para comentários e dúvidas. A 25 

professora Inny levanta questões sobre circulação de ar no ambiente, como a 26 

necessidade de manter as janelas abertas em dias de chuva, pergunta sobre a 27 

possibilidade de instalação de toldos nas janelas. O técnico Francisco, membro do GT, 28 

informa que o apontamento de instalação de toldos nas salas está previsto no plano.  O 29 

professor Augusto fala que instalações desse tipo remetem ao financeiro, de modo que 30 

mesmo com recursos restritos e escassos, foram solicitados o máximo de serviços 31 

possíveis para suprir as necessidades do instituto. Com relação aos ônibus e ao 32 

transporte estudantil, explica que os veículos fornecidos ao instituto tiveram 33 

manutenção e serão realizados esforços para mantê-los em boas condições de uso e 34 

aderindo aos padrões de segurança. A professora Andréa pergunta sobre o financeiro do 35 

instituto, solicitando visualizar para onde foram direcionados os recursos disponíveis. O 36 

professor Augusto diz que para a próxima reunião pode ser feito um balanço 37 

relacionado à questão financeira. O professor Sato esclarece que o plano abordado 38 

remete ao retorno às atividades considerando o máximo possível de segurança aos 39 

envolvidos tendo em mente os recursos disponíveis. A professora Maína pergunta se é 40 

possível acrescentar a questão do transporte como um apontamento para ser considerado 41 

junto à reitoria, já que é uma necessidade de toda universidade. O professor Sato fala 42 

que sob essa perspectiva não haveria problemas em fazer esse apontamento; 3) 43 

Apresentação da composição e informe do GT Revisa – O técnico Francisco fala que 44 

o grupo foi criado na semana passada por quatro técnicos voluntários, tendo se reunido 45 

no mesmo dia e depois acompanhado o GT Revisa de toda a UFF. Foram baixados em 46 

torno de 12 anos de documentos para se buscar através das tecnologias de informação o 47 

conteúdo visado. O resultado possibilitará a criação de um grande banco de dados, que 48 

consequentemente será confrontado com os dados em posse da técnica Adriana para 49 

validação; 4) Aprovação dos nomes para a Comissão de acompanhamento da obra 50 



 

  

da Moradia Estudantil – O professor Augusto propõe a formação de uma comissão 51 

paritária com dois representantes de cada segmento. Fala que ele e o professor Sato, 52 

podem integrar esta comissão, caso não existam outros interessados. Também se 53 

voluntariam os técnicos Wagner e Francisco, assim como os estudantes Rodrigo de 54 

Paula Oliveira e Bianca Letícia Granja Vale, neste último caso, sendo considerado 55 

rotativa a participação dos estudantes do MARUFF, ficando assim formada a Comissão; 56 

5) Atas institucionais – O professor Augusto fala que há um site, que funciona como 57 

repositório de atas. Propõe que todas as atas do instituto, incluindo departamentos e 58 

cursos, sejam colocadas nesse site para que todos tenham acesso a tudo que já foi 59 

documentado no site www.atas.uff.br. Não há oposições à proposta; 6) Informe sobre 60 

proposta de consultas eleitorais on-line na UFF - O professor  Augusto diz que o 61 

Fórum de Diretores levará uma proposta ao CUV para que as consultas eleitorais sejam 62 

feitas internamente nas unidades de forma online, tal proposta foi enviada a todos via e-63 

mail previamente; 7) Formação do GT para construção do PDU do IEAR - O 64 

professor Augusto fala que é interessante a participação de toda a comunidade 65 

acadêmica no Plano de Desenvolvimento de Unidade. Diz que já existe um guia para a 66 

elaboração do documento no site da UFF. Como representantes do DED se voluntariam 67 

as professoras Inny e Onete. O professor Augusto pede que o DGP também indique 68 

participantes, assim como as representações estudantis e o corpo técnico administrativo; 69 

8) Acordo de cooperação técnica com a secretaria municipal de educação de 70 

Paraty – O professor Diogo apresenta uma síntese dos três Acordos que se referem a: 71 

1) Acordo de Cooperação Técnico-Científico que entre si celebram a Secretaria 72 

Municipal de Educação de Paraty, o IEAR/UFF - Instituto de Educação de Angra dos 73 

Reis da Universidade Federal Fluminense e o NEPEDIF – Núcleo de Extensão e 74 

Pesquisa em Educação Diferenciada do – Campus Humaitá I do Colégio Pedro II, 75 

visando a implantação de um Programa de Formação Continuada dos Professores de 76 

Primeiro Segmento das Escolas Caiçaras da Região Costeira de Paraty; 2) Acordo de 77 

Cooperação Técnico-Científico que entre si celebram a Secretaria Municipal de 78 

Educação de Paraty e o IEAR/UFF visando a implantação de um Programa de 79 

Formação Continuada dos Professores de Segundo Segmento das Escolas Caiçaras da 80 

Zona Costeira; e 3) Acordo de Cooperação Técnico-Científico que entre si celebram a 81 

Secretaria Municipal de Educação de Paraty e o IEAR/UFF, visando a implantação de 82 

um Programa de Formação Continuada dos Professores de Primeiro Segmento em 83 

Educação Escolar Quilombola. O objetivo é a formação continuada de professores para 84 

uma reorientação curricular das Escolas de comunidades caiçaras e quilombolas do 85 

município de Paraty. Os acordos preveem atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, 86 

desenvolvidas pelo Programa: “Escolas do Território”, coordenado pelo Prof. Domingos 87 

Nobre (DED) e do qual integram a equipe, os Profs. Diogo Marçal e Lício Monteiro 88 

(DGP), envolvendo em torno de 15 estudantes, entre bolsistas e voluntários. Informa 89 

que essas atividades dos Acordos já ocorrem desde 2016, porém somente agora estão 90 

sendo oficializadas, pois foram recentemente assinadas pela Secretária Municipal de 91 

Educação de Paraty e agora seguem para assinatura do Reitor. A vigência é de cinco 92 

anos para o Fundamental I e quatro anos para o Fundamental II. Por fim, os três 93 

Acordos foram aprovados pelo Colegiado de Unidade, por unanimidade; 9) Aprovação 94 

da composição do Colegiado de Unidade – Aprova-se em reunião os membros que 95 

compõem o Colegiado de Unidade do Instituto de Educação de Angra dos Reis, a saber: 96 

Presidente: Augusto César Gonçalves e Lima, Siape: 1583094; Professores: 1 - 97 

Domingos Barros Nobre, Siape: 1810404 (TITULAR), Adriano Vargas Freitas, Siape: 98 

2083854 (SUPLENTE); 2 - Inny Bello Accioly, Siape: 1257954 (TITULAR), Ana 99 

Paula Antunes Rocha, Siape: 1320990 (SUPLENTE); 3 - Maria Onete Lopes Ferreira, 100 



 

  

Siape: 1165335 (TITULAR), Luciana Pires De Sá Requião, Siape:  1544977 101 

(SUPLENTE); 4 - Renata Lopes Costa Prado, Siape: 2280340 (TITULAR), Maína 102 

Bertagna Rocha, Siape: 2534336 (SUPLENTE); 5 - Silmara Lídia Marton, Siape: 103 

1495256 (TITULAR), Renata Silva Bergo, Siape: 1571335 (SUPLENTE); 6 - Anderson 104 

Mululo Sato, Siape: 1964545 (TITULAR), Carlos Marclei Arruda Rangel, Siape: 105 

2180324 (SUPLENTE); 7 - André Luiz de Jesus Rodrigues, Siape: 1154323 (TITULAR), 106 

Eliane Melara, Siape: 1025109 (SUPLENTE); 8 - Andres Del Rio, Siape: 2088265 107 

(TITULAR), José Renato Sant'Anna Porto, Siape: 2328486 (SUPLENTE); 9 - Diogo 108 

Marçal Cirqueira, Siape: 1263877 (TITULAR), Monika Richter, Siape: 1808296 109 

(SUPLENTE); 10 - Michael Alexandre Chetry, Siape: 2152637 (TITULAR), Paulo Jorge 110 

Vaitsman Leal, Siape: 1910299 (SUPLENTE); Técnicos Administrativos: Francisco 111 

Emanoel Ribeiro, Siape: 1375853 (TITULAR), Edson Soares da Conceição, Siape: 112 

2336051 (SUPLENTE); Estudantes: José Vitor Sant’Ana Monteiro, Matrícula: 113 

117101014 (TITULAR), Letícia Chaves dos Santos, Matrícula: 217032059 114 

(SUPLENTE); Mayara da Silva Riscado, Matrícula: 119103005 (TITULAR), Talison 115 

Santos de Oliveira, Matrícula: 219032075 (SUPLENTE). 10) Informes gerais – A 116 

professora Inny declara que, como membro do NDE, representou a professora Luciana, 117 

participando em reunião do Fórum conjunto de chefias de departamentos e 118 

Coordenadores de Curso. No tangente à creditação de extensão, informa que a 119 

PROGRAD divulgou que a minuta produzida irá para o plenário do CEPEX e que 120 

posteriormente a UFF irá se ajustar ao Conselho Nacional de Educação, 121 

consequentemente emitindo uma diretriz geral e lançando uma resolução de serviço que 122 

traria maiores especificidades. Informa também que haverá na data de hoje uma live da 123 

ADUFF sobre este ponto. Inny fala também que foi apresentado o resultado da pesquisa 124 

realizada pela UFF com relação à acessibilidade dos estudantes com relação à internet. 125 

Propõe que estes dados sejam discutidos na próxima reunião, considerando que os 126 

estudantes do IEAR possuem certa vulnerabilidade com relação ao acesso a redes de 127 

internet. Informa também que não há previsão sobre o retorno das aulas presenciais em 128 

2021. A professora Silmara informa que na reunião anterior, no ponto de pauta relativo 129 

à creditação de extensão, entre os informes dos trabalhos que têm sido feitos pelo NDE 130 

do Curso de Pedagogia, realizou a leitura das demandas apresentadas por essa mesma 131 

instância para a Pró-Reitoria de Graduação referentes à minuta de extensão, que foram: 132 

"- Incluir “presencial ou a distância” aos Eventos destacados no Art. 3º da minuta, item 133 

IV; - Que haja um outro sistema mais simplificado que o SIGPROJ para o cadastro das 134 

ações de extensão, a exemplo do que ocorre na UFRJ; - Ampliação do programa de 135 

bolsas de extensão da UFF; - Que seja criada institucionalmente a figura do 136 

Coordenador de Extensão; - Que seja criado no âmbito da UFF um fórum permanente 137 

de avaliação do processo de implementação da creditação da extensão; - Detalhar 138 

melhor as seguintes questões: - Como creditar a carga horária no histórico escolar do 139 

aluno? - Como creditar a carga horária no histórico escolar do aluno quando esta se 140 

realiza em outra instituição? - Que tipo de outra instituição é essa? Pública e Privada? - 141 

Os técnicos podem também coordenar ações de extensão? (vide resolução do CNE) - 142 

Qual o fórum que irá avaliar as ações de extensão? - Como conciliar a carga horária da 143 

extensão quando realizada em estágio? - Artigo 7 parag. 5 inciso 2 - não está claro se é 144 

necessário um professor do curso do aluno participar da ação de extensão para que este 145 

aluno tenha o crédito computado; - De onde tirar a carga horária para contemplar os 146 

10%? O professor André fala que ocorrerá, entre 14 e 16 de dezembro, a eleição para o 147 

conselho de representantes da ADUFF, onde formam uma chapa o próprio professor 148 

André e o professor Cláudio. Diz que enviaram recentemente uma carta informando 149 

sobre a candidatura e suas propostas. A professora Onete declara que também compõe 150 



 

  

uma chapa com a professora Silmara, visando as eleições para o Conselho de 151 

Representantes da ADUFF. Fala que enviaram uma apresentação das propostas. Com o 152 

fim da discussão, o professor Augusto César Gonçalves e Lima agradece a participação 153 

de todos. Sem mais nada a tratar, eu, Julio Cesar Barbosa Machado Junior, lavrei a 154 

presente ata. 155 

   Angra dos Reis, 26 de novembro de 2020. 156 

                  Julio Cesar Barbosa Machado Junior 157 


