UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS
Ao décimo oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e
quarenta minutos, reuniu-se o Colegiado de Unidade do Instituto de Educação de Angra
dos Reis, da Universidade Federal Fluminense, em sua sede, localizada no Polo
Universitário Professor Jair Travassos, bairro de Jacuecanga, município de Angra dos
Reis. Estavam presentes: o professor Augusto César Gonçalves e Lima, Diretor do
IEAR, os professores titulares deste colegiado, Anderson Mululo Sato, Andrés Del Rio,
Juan Vicente Bachiller Cabria, Lício Caetano do Rego Monteiro e os membros
suplentes Carlos Marclei Arruda Rangel, Soraia Marcelino Vieira, Willian de Goes
Ribeiro, Mara Edilara Batista de Oliveira, Priscila Ermínia Riscado, neste momento
substituindo os professores titulares ausentes. Foi justificada a falta dos professores
Domingos Barros Nobre e Fabiano Dias Monteiro. Presente o membro titular dos
técnicos administrativos Márcia Rodrigues Meschesi. Presente o membro suplente dos
estudantes Thamara Maciel Lins de Souza. Presentes ainda os professores Daniel Luiz
Poio Roberti, José Renato Sant’Anna Porto, Michael Alexandre Chetry, Rafael Barros
Vieira, Renata Lopes Costa Prado, o técnico administrativo Julio Cesar Barbosa
Machado Junior, e os estudantes Bruna Tainá Rodrigues, Jéssica da Costa Krick e
Leonardo Patrick. A reunião iniciou-se com a presidência do professor Augusto César
Gonçalves e Lima, com a pauta enviada previamente: 1) Aprovação da Ata de
20/04/2017 – A ata em questão foi aprovada por unanimidade; 2) Resultado da eleição
para Diretor e Vice-Diretor do IEAR – A Comissão Eleitoral Local informa que a
chapa única (IEAR Unido e na Luta) se consagrou vencedora, elegendo o professor
Augusto César Gonçalves e Lima, como Diretor, e o professor Anderson Mululo Sato,
como Vice-Diretor; 3) Projeto Bacia Escola – Propõe-se a utilização do terreno do
Retiro no intuito da realização de trabalhos ambientais, já que o mesmo se apresenta
como localidade de bacia hidrográfica, o que abre diversas oportunidades de estudos e
pesquisas. O projeto foi submetido no BIG, tendo passado para a segunda fase do
desafio. O Projeto propõe iniciar intervenções no terreno do retiro, implantando um
sistema agroflorestal, considerando aspectos regionais e produtores locais, além de
desenvolver um sistema de monitoramento hidrológico. Informa-se que a bacia em
questão é estratégica para o abastecimento de todo o bairro do Retiro. Também é
apresentada uma proposta de educação ambiental, que busca realizar visitas de
estudantes da rede municipal no local. Serão consideradas para as próximas etapas
cartas de apoio de outras instituições. Chama-se a atenção para a questão do
desenvolvimento de parcerias na execução do projeto. O Colegiado declara apoio ao
Projeto Bacia Escola; 4) Acordo de Cooperação Técnica com UFMT – Um servidor
da UFMT, atuante como técnico em desportos, expressou interesse em remoção para o
IEAR. Segundo informações, esta só seria possível através de acordo de cooperação
técnica. A representação dos alunos declara a existência de um processo de
desenvolvimento de uma atlética no IEAR, expressando interesse no servidor. O
Colegiado aprova o encaminhamento do acordo; 5) Mudança de nome do IEAR – O

Colegiado de Unidade apresentou o resultado da votação do processo de alteração do
nome do instituto, requisitado pelo DGP. É proposto que o processo seja submetido a
uma consulta eleitoral, buscando enriquecer a votação, abrangendo um maior
quantitativo de pessoas. A representação dos estudantes coloca que o processo de
votação, já realizado, foi legítimo. Propõe-se a abertura de uma consulta eleitoral,
considerando a opção mais votada previamente. O encaminhamento do Colegiado
determina a realização de um Referendo institucional para aprovação do novo nome; 6)
Mudança no site do IEAR – É apresentada a proposta de criação de Comissões de
Curso para alterações no site. Determina-se que os cursos que ainda não tenham,
apresentem suas comissões; 7) Participação do IEAR/UFF no GT “Revisão do Plano
Diretor de Angra dos Reis” – Os professores Soraia, Michael e Juan se prontificaram
para participação. As atividades versam sobre o início da construção do Plano Diretor.
Houve reunião com várias Secretarias da prefeitura e determinou-se que seria
incentivada a participação da sociedade civil na criação deste plano. O GT expressa
interesse em realizar contatos com representações de entidades civis do município,
visando sua participação na confecção do Plano Diretor de Angra dos Reis; 8) Informes
– Foi divulgado que a reunião com a ADUFF, que aconteceria no mesmo dia, foi
cancelada e será reagendada. Determina-se que questões sobre a composição dos
membros do Colegiado de Unidade sejam tratadas na próxima reunião. Devido a
situação de incerteza na conjuntura nacional, é relevada a importância de discussões e
esclarecimentos junto aos alunos. Informa-se que participação docente no CUV
manteve o mesmo número de vagas para representação das unidades do interior. O
Sistema Eletrônico de Informações (SEI) será implantando nos próximos meses e em
outubro será efetivado. Sobre a Comissão de Biblioteca, a mesma será reativada da
forma como se apresenta, com as devidas representações estipuladas de cada curso.
Após reunião na PROAD, o GT de Expansão e Sustentabilidade informa que a Próreitoria em questão declarou que o empenho para as reformas no IEAR será realizado
ainda este mês. A respeito do transporte dos estudantes, será verificado novamente com
o Setor de Transportes da UFF, a possibilidade de fornecimento de um veículo em
caráter de urgência. Com o fim da discussão o professor Augusto encerrou a reunião,
agradecendo a participação de todos. Sem mais nada a tratar, eu, Julio Cesar Barbosa
Machado Junior, lavrei a presente ata.
Angra dos Reis, 18 de maio de 2017.
Julio Cesar Barbosa Machado Junior

