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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
4
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS
5Ao décimo sexto dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e
6vinte minutos, reuniu-se o Colegiado de Unidade do Instituto de Educação de Angra dos
7Reis, da Universidade Federal Fluminense, em sua sede, localizada no Polo Universitá8rio Professor Jair Travassos, bairro de Jacuecanga, município de Angra dos Reis. Esta9vam presentes: o professor Augusto César Gonçalves e Lima, Diretor do IEAR, os pro10fessores titulares deste colegiado, Anderson Mululo Sato, Andres Del Rio, Juan Vicente
11Bachiller Cabria, Paulo Jorge Vaitsman Leal e os membros suplentes Soraia Marcelino
12Vieira, Marcos Paulo Ferreira de Góis, Mara Edilara Batista de Oliveira, Priscila Ermí13nia Riscado, neste momento substituindo os professores titulares ausentes. Presente o
14membro titular dos técnicos administrativos Márcia Rodrigues Meschesi. Presentes ain15da os professores André Luiz de Jesus Rodrigues, Jackson Martins Rodrigues, Michael
16Alexandre Chetry, Renata Lopes Costa Prado, os técnicos administrativos Adriana Man17zolillo Sanseverino e Julio Cesar Barbosa Machado Junior, e a estudante Bruna Tainá
18Rodrigues. A reunião iniciou-se com a presidência do professor Augusto César Gonçal19ves e Lima, com a pauta enviada previamente: 1) Ata da reunião de 27/10/2016 – A ata
20em questão foi aprovada por unanimidade; 2) Terreno do Retiro – O procurador da
21UFF informou que possuir o RGI do terreno impossibilita o retorno da decisão de doa22ção. Aprova-se a continuidade do GT para buscar, pela Reitoria, a execução de um pro23jeto já discutido no GT de Expansão, de organizar em fases o processo de ocupação e
24reformas/construção no terreno do Retiro. Coloca-se como alternativa buscar, junto a
25PROAD, a reforma do casarão já existente no terreno. É apresentado o posicionamento
26de que o ato de proposição da retomada do terreno do Retiro se configura, não somente
27como uma afronta à UFF, mas também, como um ataque geral a universidade pública.
28Aprova-se a ideia de trabalhar a imagem da UFF na região e, se possível, com o apoio
29do setor de comunicação. Como encaminhamento da questão, aprovou-se a realização
30de discussões com outras unidades do interior e no Fórum de Diretores, além da articu31lação através de mídias locais; 3) 25 anos da UFF em Angra dos Reis – A proposta ini32cial é de aglutinar o evento com a Semana do IEAR, influenciando diretamente sobre o
33tema da mesma. Propõe-se realizar atividades no centro de Angra dos Reis para aumen34to da visibilidade; 4) Semana do IEAR – O tema previsto é “25 anos da UFF em Angra
35dos Reis”, sendo que o período proposto para realização do evento é de 19 a 23 de ju36nho. Inicialmente, a Comissão Organizadora será composta, inicialmente, pelos profes37sores Marcos Paulo Ferreira de Góis, Priscila Ermínia Riscado, Renata Lopes Costa
38Prado e Soraia Marcelino Vieira, pela técnica Márcia Rodrigues Meschesi e pela aluna
39Bruna Tainá Rodrigues; 5) Eleição da Direção do IEAR – A eleição, prevista para o
40mês de maio, contará com Comissão formada, inicialmente, pelos professores Mara Edi41lara Batista de Oliveira, Paulo Jorge Vaitsman Leal e Priscila Ermínia Riscado; 6) La42boratórios do curso de Geografia – O Pró-reitor de administração informou que a re43forma no IEAR se inicia em Abril, contemplando também área para a brinquedoteca do
44curso de Pedagogia. Entretanto, o Colegiado do curso de Geografia aprovou a criação
45de uma outra proposta, que envolveria montar o laboratório de Geografia em uma sala
46já existente, através de doações, de modo que, na ausência das atividades de laboratório,
47o espaço poderia ser utilizado como sala de aula. Criou-se uma Comissão para avaliar a
48possibilidade, composta, inicialmente, pelos professores Augusto César Gonçalves e
49Lima, Daniel Luiz Poio Roberti, Mara Edilara Batista de Oliveira e Marcos Paulo Fer2
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50reira de Góis; 7) Calendário de Reuniões de Colegiado – Segue a proposta de realizar
51as reuniões nas penúltimas quintas-feiras de cada mês. De modo que as próximas reuni52ões estão previstas para as datas: 20/04, 18/05 e 29/06; 8) Informes – É divulgado edi53tal da PROEX referente ao fornecimento de verbas de R$10.000,00 para eventos em
54cada unidade da UFF. Divulga-se também a aceitação do Convênio da UFF com a Uni55versidade Castilla - La Mancha, que abrirá a possibilidade de intercâmbios entre alunos
56e professores. Com o fim da discussão o professor Augusto encerrou a reunião, agrade57cendo a participação de todos. Sem mais nada a tratar, eu, Julio Cesar Barbosa Machado
58Junior, lavrei a presente ata.
59

Angra dos Reis, 16 de março de 2017.
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