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Ata da Reunião Ordinária do Departamento de       
Geografia de Campos, do Instituto de Ciências da        
Sociedade e Desenvolvimento Regional, realizada     
através de videoconferência, aos quinze dias do mês        
de abril de dois mil e vinte, às nove horas. 
 

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e vinte, às nove horas, através do aplicativo de                   
videoconferências Google Meet, reuniram-se sob a presidência do professor Eduardo Manuel Rosa            
Bulhões os docentes: Cláudio Henrique Reis, Danielle Pereira Cintra de Senna, Edimilson Antonio Mota,              
Elis de Araújo Miranda, Erika Vanessa Moreira Santos, Gustavo Henrique Naves Givisiez, Marcelo             
Werner da Silva, Maria Carla Barreto Santos Martins, Maria do Socorro Bezerra de Lima, Martim               
Almeida Braga Moulton, Pedro Paulo Pinto Maia Filho, Regina Célia Frigério, Ricardo Luigi Abrate              
Junior, Sandra Fernandes de Andrade, Silvana Cristina da Silva, Tatiana Tramontani Ramos e Thiago              
Pinto da Silva. O professor Eduardo Manuel Rosa Bulhões, Chefe do Departamento de Geografia de               
Campos, iniciou a reunião saudando os presentes e apresentando a ordem do dia: Primeiro item:               
Levantamento de necessidades de desenvolvimento GRC 2021. Após levantamento das necessidades de            
desenvolvimento do GRC para o ano de 2021, registraram-se as seguintes demandas: Previsão de licença               
capacitação para servidores docentes, nos termos do disposto no art. 87 da lei nº 8.112, de 11 de                  
dezembro de 1990: 8 pedidos; Previsão de afastamento para participação em programa de treinamento              
regularmente instituído (inclui congressos e congêneres) no país para servidores docentes, conforme o             
disposto no inciso IV do caput do art. 102 da lei nº 8.112, de 1990: 46 pedidos; Previsão de afastamento                    
para participação em programa de pós-graduação stricto sensu (inclui pós-doc) no país para servidores              
docentes, conforme o disposto no art. 96-a da lei nº 8.112, de 1990: 4 pedidos; Previsão de afastamento                  
para realização de estudo no exterior (inclui pós-doc, congressos e congêneres) para servidores docentes,              
conforme o disposto no art. 95 da lei nº 8.112, de 1990: 17 pedidos. O chefe do departamento esclarece                   
que tais demandas já foram enviadas ao DACQ; Segundo item: Aprovação do parecer da Comissão de                
Estágio Probatório do GRC acerca do Plano Individual de Trabalho do Professor Ricardo Abrate Luigi               
Junior. A comissão entregou o parecer no qual aprovam o Plano Individual de Trabalho do Professor                
Ricardo Abrate Luigi Junior. O referido documento foi apresentado à plenária, e após leitura do seu                
conteúdo, foi aprovado por todos. O Professor Ricardo Luigi Abrate Luigi Junior aproveitou a ocasião e                
agradeceu os trabalhos da comissão. Manifestou também a satisfação em integrar o Departamento de              
Geografia de Campos; Terceiro item: Comunicado sobre a transição da chefia do GRC. O Presidente da                
Reunião contextualizou o processo de transição da chefia do GRC: a chapa eleita, composta pelas               
Professoras Elzira Lúcia de Oliveira (chefe de departamento) e Camilah Antunes Zappes (sub-chefe de              
departamento) encontram-se impedidas de assumir a chefia no fim do mandato da atual chapa, que se                
encerrará em 16 de maio de 2020. De acordo com as normas da UFF, o Departamento deverá indicar o                   
professor mais antigo lotado no Departamento e que já não esteja em função de coordenação ou chefia                 
para assumir a chefia pró-tempore no interstício de 17 de maio até o fim do impedimento da chapa eleita,                   
que se dará em agosto de 2020. Após análise, a plenária identificou que o Professor Gustavo Henrique                 
Naves Givisiez cumpre os requisitos para assumir a chefia pró-tempore. O mesmo se manifestou              
favoravelmente à indicação; Quarto item: Indicação para a chefia pró-tempore do GRC. Considerando a              
discussão exposta no item anterior, o Departamento de Geografia de Campos indica o Professor Gustavo               
Henrique Naves Givisiez para assumir a chefia pró-tempore do GRC a partir do dia 17 de maio de 2020                   
até o fim do impedimento da chapa eleita; Quinto item: Aprovação de RADs. Foram aprovados os                
Relatórios Anuais de Docentes de 2019 (RADs 2019) dos seguintes Professores: 1. Adriana Filgueira              
Leite, 2. Camilah Antunes Zappes, 3. Cláudio Henrique Reis, 4. Daniel de Albuquerque Ribeiro, 5.               
Danielle Pereira Cintra de Senna, 6. Edimilson Antonio Mota, 7. Eduardo Manuel Rosa Bulhões, 8. Elis                
de Araújo Miranda, 9. Elzira Lúcia de Oliveira, 10. Erika Vanessa Moreira Santos, 11. Glauco Bruce                
Rodrigues, 12. Gustavo Henrique Naves Givisiez, 13. Iomara Barros de Sousa, 14. Leandro Bruno              



Santos, 15. Marcelo Werner da Silva, 16. Marco Antonio Sampaio Malagoli, 17. Maria Carla Barreto               
Santos Martins, 18. Maria do Socorro Bezerra de Lima, 19. Martim Almeida Braga Mouton, 20. Pedro                
Paulo Pinto Maia Filho, 21. Priscila Alves Viana, 22. Raquel de Azeredo Muniz, 23. Regina Célia                
Frigério, 24. Ricardo Luigi Abrate Junior, 25. Sandra Fernandes de Andrade, 26. Silvana Cristina da               
Silva, 27. Tatiana Tramontani Ramos, e 28. Thiago Pinto da Silva; Sexto item: Recomposição da               
comissão organizadora da Semana de Geografia 2020. A plenária decide que fica adiada a recomposição               
da comissão da Semana de Geografia e a própria realização deste evento por tempo indeterminado,               
seguindo as orientações oficiais da UFF; Sétimo item: Registro de entrega do relatório final do               
pós-doutorado da professora Camilah Antunes Zappes realizado na Universidade Federal do Espírito            
Santo entre 01 de março de 2019 e 28 de fevereiro de 2020 (Processo SEI 23069.151477/2018-09). Foi                 
registrada a entrega do relatório à secretaria do GRC; Oitavo item: Aprovação do relatório final do                
pós-doutorado da professora Camilah Antunes Zappes realizado na Universidade Federal do Espírito            
Santo entre 01 de março de 2019 e 28 de fevereiro de 2020 (Processo SEI 23069.151477/2018-09). O                 
citado relatório foi apresentado à plenária. Após a apresentação, a plenária aprovou o relatório; Nono               
item: Informe sobre a intenção do Prof. Leandro Bruno Santos de pedir afastamento para pós-doutorado               
no segundo semestre de 2021. A Plenária foi informada a respeito da intenção de afastamento do                
Professor Leandro Bruno Santos, estando portanto ciente; Décimo item: Informe sobre a intenção da              
Profª Erika Vanessa Moreira Santos de pedir afastamento para pós-doutorado no segundo semestre de              
2021. A Plenária foi informada a respeito da intenção de afastamento da Professora Erika Vanessa               
Moreira Santos, estando portanto ciente; Informes: A Professora Maria do Socorro Bezerra de Lima              
informou sobre a publicação no BS/UFF do resultado da Consulta Eleitoral para Coordenação da              
Licenciatura, sendo eleitas as Professoras Regina Célia Frigério (coordenadora) e Maria Carla Barreto             
Santos Martins (vice-coordenadora). Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, o           
professor Eduardo Manuel Rosa Bulhões, Chefe do Departamento e Presidente desta Reunião, deu por              
encerrada a Reunião Departamental, e eu, Rafael Velasco Pessanha, assistente em administração, assino a              
presente ata, juntamente com o Presidente da Reunião. 

  


