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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
4
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS
5Ao vigésimo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta
6minutos, reuniu-se o Colegiado de Unidade do Instituto de Educação de Angra dos Reis,
7da Universidade Federal Fluminense, em sua sede, localizada no Polo Universitário
8Professor Jair Travassos, bairro de Jacuecanga, município de Angra dos Reis. Estavam
9presentes: o professor Augusto César Gonçalves e Lima, Diretor do IEAR, os
10professores titulares deste colegiado, Anderson Mululo Sato, Andrés Del Rio, Domingos
11Barros Nobre, e os membros suplentes Maria Onete Lopes Ferreira, Carlos Marclei
12Arruda Rangel, Priscila Ermínia Riscado, neste momento substituindo os professores
13titulares ausentes. Foi justificada a falta do professor Fabiano Dias Monteiro. Presente o
14membro titular dos técnicos administrativos Márcia Rodrigues Meschesi. Presentes
15ainda os professores Andréa Cristina Pavão Bayma, Michael Alexandre Chetry, Rafael
16Barros Vieira, Renata Lopes Costa Prado, os técnicos administrativos Julio Cesar
17Barbosa Machado Junior, Luiza Caldas Pereira, e os estudantes Bruna Tainá Rodrigues
18e Leonardo Patrick de Souza Silva. A reunião iniciou-se com a presidência do professor
19Augusto César Gonçalves e Lima, com a pauta enviada previamente: 1) Atas das
20reuniões de 07/11/2016, 24/11/2016 e 16/03/2016 – Todas as atas foram aprovadas por
21unanimidade; 2) Greve Geral – Foi informado que a Aduff aprovou a participação dos
22docentes na greve geral do dia 28 de abril. Divulgou-se a ampla tendência à adesão dos
23professores da UFF na mobilização. Informa-se que haverá uma assembleia no dia
2425/04, abordando professores, técnicos e estudantes, buscando ratificar a adesão
25conjunta à greve geral. No IEAR, o posicionamento é por adesão total à Greve no dia
2628/04/2017. Determinou-se que haverá aulas conjuntas, nos dias que antecedem a greve,
27para maiores esclarecimentos junto aos estudantes e, também, que será repassado, via e28mail, folheto a respeito da reforma da previdência. 3) Situação dos terceirizados e
29funcionamento do IEAR – Foi informado que devido ao contingenciamento de
30recursos, o salário dos funcionários terceirizados referente ao mês de março de 2017 não
31foi depositado. Entretanto, parte dos terceirizados continuou trabalhando e o instituto se
32manteria funcionando até a semana da presente reunião, sendo incerta a sua abertura na
33semana seguinte. 4) Eleição para Chefia do DED – Devido ao encerramento do
34presente mandato no dia 01/07/2017, divulga-se a necessidade de formação de
35Comissão Eleitoral Local para convocar nova consulta eleitoral. 5) 25 anos da UFF em
36Angra dos Reis – O processo de digitalização de documentos históricos da unidade já
37foi iniciado, de modo que isso possibilitará a exibição de uma linha do tempo a respeito
38da evolução da UFF em Angra dos Reis. O Convento São Bernardino e o Coral de
39músicos da UFF já estão garantidos para o evento. Foi aprovada a candidatura do evento
40ao Edital da PROEX. 6) Comissão eleitoral para eleição da direção do IEAR – O
41edital de consulta eleitoral é divulgado, juntamente com seu cronograma. O corpo
42discente propõe a realização de uma reunião sobre as propostas que se apresentarem,
43para exposição das propostas políticas e acadêmicas, antes da realização da
44apresentação de propostas prevista no processo eleitoral. Releva-se a existência de
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45diversos desafios e a necessidade de entender como a futura gestão se posicionará sobre
46os mesmos. Marcou-se o dia 3 de maio, quarta-feira, as 20 horas, aberta à participação
47de todos. 7) GT de Expansão – Será publicada via DTS a composição e oficialização
48deste GT, informa-se que o mesmo ainda se apresenta aberto para novos participantes. É
49aprovada a alteração do nome do GT para Grupo de Trabalho de Expansão e
50Sustentabilidade. Serão agendadas reuniões com a PROAD e com a SAEN/PREUNI
51para encaminhamento de várias questões tais como reformas no prédio de Jacuecanga,
52cercamento do terreno do Retiro etc.. Agenda-se a próxima reunião do GT para o dia
5302/05/2017. 8) Participação de representação do IEAR em Fóruns/entidades –
54Aborda-se a questão da participação de diversos professores em variadas
55entidades/fóruns, entretanto, relata-se a falta de mecanismos de informes para a
56comunidade. É sugerido que se constitua um espaço de informes além do Colegiado de
57Unidade, que, inicialmente, seria via e-mail. Busca-se que estes informes sejam em
58caráter regular. 9) Resultado da Eleição da Coordenação do Curso de Políticas
59Públicas – Foi divulgado que o resultado da consulta eleitoral, realizada em 12 de abril
60de 2017, contempla chapa única como vencedora, tendo como Coordenador o professor
61André Luiz de Jesus Rodrigues e como Vice-Coordenadora a professora Priscila
62Ermínia Riscado. 10) Informes – A representação dos estudantes demonstra a
63necessidade de fornecimento de um segundo ônibus para transporte diário dos alunos
64com segurança, abrindo a possibilidade de comparecimento em massa na próxima
65reunião do CUV. A Direção informa que houve a solicitação de outro ônibus, entretanto,
66a resposta obtida se remeteu a impossibilidade de tal fornecimento. Foi sugerido buscar
67auxílio junto à PMAR para sanar a questão do transporte dos estudantes da UFF. Com o
68fim da discussão o professor Augusto encerrou a reunião, agradecendo a participação de
69todos. Sem mais nada a tratar, eu, Julio Cesar Barbosa Machado Junior, lavrei a presente
70ata.
71

Angra dos Reis, 20 de abril de 2017.
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Julio Cesar Barbosa Machado Junior
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