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 Apresentamos, nas linhas que se seguem, um relatório de atividades com a 

prestação de contas dos quatro anos de gestão junto à direção do Instituto de Ciências 

da Sociedade de Macaé, completados recentemente, no dia 20 de janeiro de 2020 

(Portaria nº 55.414 de 20 de janeiro de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 

21 de janeiro de 2016, edição 14, seção 2, fls. 20, e no Boletim de Serviço, ano XLVI, 

nº 14, de 21 de janeiro de 2016, fls. 26), em consonância com o Regimento Geral da 

Universidade Federal Fluminense (artigo 30) e com o Regimento Interno do Instituto 

de Ciências da Sociedade de Macaé (publicado no Boletim de Serviço, ano XLII, nº 

172, de 25 de setembro de 2017, fls. 03/21, artigos 9º e 34), elencando sucintamente, 

para além das atribuições corriqueiras e de expediente, algumas ações que permitiram 

uma maior consolidação da Universidade Federal Fluminense na cidade de Macaé (em 

substituição ao relatório parcial de gestão encaminhado através do Memorando ICM 

005/2019 de 29 de janeiro de 2019, processo administrativo nº 23069.090002/2019-

10). Como método de apresentação, escolhemos um texto topicalizado e curto, de fácil 

visibilidade, focado no essencial de cada ação, organizado de modo cronológico.  

Ressaltamos por oportuno que todas as conquistas relacionadas somente foram 

concretizadas em virtude de uma afinada relação com a reitoria da universidade, com a 

Prefeitura Municipal de Macaé e com sua Secretaria Adjunta de Ensino Superior, as 

instituições de ensino superior parceiras que compartilham conosco os espaços da 

Cidade Universitária de Macaé, bem como em razão da colaboração do nosso corpo 

técnico-administrativo e docente. Esperamos contribuir assim para o crescimento de 

toda a Universidade Federal Fluminense, com a convicção que apenas com coragem, 

compromisso e eficiência podemos construir coletivamente a universidade que 

desejamos, uma universidade pública e gratuita, ancorada nos princípios 

constitucionais, científica e extensionista, de qualidade em alto nível, democrática, 

plural, transparente, inclusiva e socialmente referenciada. 

 Ao final, apresentamos ainda dois anexos: uma tabela com os resultados do 

programa de reciclagem de papéis e papelões do instituto (criado e iniciado em maio 

de 2017) e um relatório separado contendo a cronologia histórica de trabalho visando à 

construção e à ocupação de nossa sede em Macaé. 
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1. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

Fevereiro de 2016 

 Inauguração da Biblioteca Universitária de Macaé, com as presenças da reitoria 

da universidade, da Superintendência de Documentação e das bibliotecárias locais. 

Ressaltamos que o trabalho de obras para a adequação do espaço físico destinado à 

biblioteca foi realizado durante a gestão do professor Mauro Florentino, que me 

antecedeu na direção do instituto. 

 Criação de um informativo periódico enviado por e-mail para todos os docentes 

e servidores administrativos lotados na unidade, bem como para as representações 

estudantis dos três cursos de graduação, a fim de universalizar o acesso à informação. 

 Organização e ampliação das atividades da Agenda Acadêmica do instituto, 

com a designação periódica de comissões organizadoras formadas por docentes dos 

três departamentos de ensino, por indicação de seus colegiados, permitindo maior 

interdisciplinaridade e melhor qualidade das atividades acadêmicas da semana. 

 

Março de 2016 

 Inclusão de representação da nossa universidade no Conselho da Cidade de 

Macaé, com indicação dos nomes de docentes pelo colegiado de unidade. 

 Criação e organização do almoxarifado do instituto, com designação de 

servidores administrativos para a sua administração. 

 

Abril de 2016 

 Inclusão de representação da nossa universidade no Conselho Municipal de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Macaé, com indicação dos nomes 

de docentes pelo colegiado de unidade.  

 

Maio de 2016 

 Instalação no bloco A da cidade universitária de copa para refeições de docentes 

e servidores administrativos, com sala de descanso mobiliada e refrigerada, em 
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parceria com a direção da Faculdade Municipal Miguel Ângelo da Silva Santos e a 

extinta Fundação Educacional de Macaé. 

 Idealização e realização das Quartas Culturais, eventos associativos de caráter 

musical e cultural, organizados conjuntamente pelo nosso instituto e pelas direções da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Faculdade Municipal Miguel Ângelo da 

Silva Santos, ambas presentes na Cidade Universitária de Macaé. 

 

Junho de 2016 

 Criação do site institucional da unidade, com publicação de notícias de eventos 

organizados no instituto e de todas as atas das reuniões do colegiado de unidade, com 

links de acesso aos canais mais relevantes da universidade. Na mesma ocasião foi 

criada uma comissão paritária de gerenciamento de suas informações, com a 

participação de um docente de cada curso de graduação, servidores técnicos e dois 

estudantes bolsistas. 

 

Julho de 2016 

 Estabelecimento de parceria com o Serviço de Psicologia Aplicada da nossa 

universidade em Rio das Ostras para atendimento da nossa comunidade acadêmica, no 

que diz respeito a estratégias para se promover a saúde mental na unidade, tendo em 

vista a nossa carência em serviços de atendimento psicológico e de assistência social. 

 

Setembro de 2016 

 Realização de ciclo de debates com os candidatos à Prefeito de Macaé. O 

evento, que foi sediado no nosso instituto e durou uma semana inteira, foi fundamental 

para estreitar os laços do instituto com as lideranças políticas locais. 

 

Outubro de 2016 

 Inauguração oficial do Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e Indígena da Cidade 

Universitária de Macaé (NEABI), em parceria interinstitucional e interdisciplinar com 

docentes e discentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e com a Vice-

Presidência de Promoção e Preservação da Igualdade Racial da Fundação Macaé de 
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Cultura, para promoção da igualdade racial e para o combate ao racismo na cidade de 

Macaé. Desde o início de 2016, docentes e discentes interessados se articularam nesse 

sentido. 

 Recebimento de computadores e mobiliário em doação do Ministério Público 

Federal. 

 

Novembro de 2016 

 Constituição da Comissão de Avaliação Local, vinculada à Comissão Própria de 

Avaliação da universidade, com nomes indicados pelos departamentos de ensino e 

pelos servidores administrativos. 

 

Fevereiro de 2017 

 Pintura de todos os espaços utilizados pela nossa universidade na Cidade 

Universitária de Macaé. 

 Instalação de novo espaço ampliado e equipado para o Centro de Assistência 

Jurídica do instituto (CAJUFF), obtido junto à Secretaria Municipal Adjunta de Ensino 

Superior. Posteriormente, em setembro de 2018, foram construídos no local mais duas 

salas para atendimento individualizado, permitindo o início das atividades da Pós-

Graduação Lato Sensu Residência Jurídica em Resolução de Conflitos, com a gestão 

de sua coordenação e do Departamento de Direito, e o retorno do atendimento à 

população local. Na mesma data, em virtude de uma parceria com o Centro de 

Referência em Inovação para Operações Sustentáveis (CRIOS) da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, obtivemos um acesso provisório e compartilhado de 

internet para o espaço.  

 

Março de 2017 

 Adequação do organograma do instituto e criação da sua Secretaria 

Administrativa, com designação de agente patrimonial, setor de contabilidade, 

assessoria de comunicação, prefeito universitário e setor de recursos humanos. 

 Recebimento de carteiras e mesas doadas pelo Campus de Rio das Ostras ao 

nosso instituto.  
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Maio de 2017 

 Estabelecimento de termo de parceria com a direção do Instituto Federal 

Fluminense de Macaé possibilitando a utilização de suas quadras esportivas pela 

comunidade acadêmica do instituto, especialmente pelas atléticas vinculadas aos 

nossos cursos de graduação. 

 Criação e gestão do programa de reciclagem do instituto, o que permitiu 

descartar de maneira inteligente e sustentável resíduos de papel e papelão, apoiar a 

rede de catadores locais e gerar algum caixa para o pagamento de pequenos serviços. 

O programa foi elogiado pela Divisão de Comunicação Interna da universidade em 16 

de maio de 2018, através do seu informativo (Comunica UFF, com o título Inspire-se 

nas ações sustentáveis praticadas pela UFF Macaé. Saiba mais sobre o Programa 

de Reciclagem). 

 Inserção do instituto na organização e participação do Inverno com Ciência, 

evento organizado periodicamente pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 

Macaé, para a promoção e divulgação das pesquisas e da extensão universitária 

produzidas na cidade. 

 

Agosto de 2017 

 Inclusão de representação da nossa universidade no Conselho Municipal de 

Educação, com indicação dos nomes de docentes pelo colegiado de unidade. 

 Obtenção da ampliação das vagas do restaurante popular de Macaé, localizado 

no bairro da Aroeira, para atender também aos estudantes da nossa universidade na sua 

necessidade de alimentação. O benefício havia sido destinado inicialmente apenas aos 

estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na ocasião, obtivemos a 

autorização da direção da Universidade Federal do Rio de Janeiro para a utilização 

pelos nossos estudantes do transporte rodoviário circular gratuito oferecido pela 

instituição. 

 Por requerimento iniciado por esta direção em reunião do conselho universitário 

de outubro de 2016 (que deu origem ao processo administrativo nº 

23069.052431/2016-38), obtivemos a alteração da Resolução CUV nº 042/2013 para 
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incluir a unidade de Macaé na representação docente dos conselhos superiores da 

universidade.  

 

Setembro de 2017 

 Elaboração e publicação do Regimento Interno do instituto. Trata-se de trabalho 

iniciado em abril de 2016, por meio de uma comissão designada em colegiado de 

unidade e da realização de reuniões periódicas de discussão de texto com toda a 

comunidade acadêmica. Por ocasião da redação do texto do documento, ampliamos o 

colegiado de unidade para criar acentos paritários entre os departamentos de ensino e 

incluir três acentos destinados a servidores administrativos e mais três acentos 

destinados às representações estudantis dos cursos de graduação do instituto, 

contribuindo para a sua democratização.   

 Finalização do ajuste de lotação de todos os servidores administrativos e 

docentes do instituto. Durante o período, tendo realizado os requerimentos necessários, 

recebemos novas vagas para servidores administrativos de carreira e servidores 

anistiados pelo Ministério dos Transportes. 

 Seleção e contratação de um servidor terceirizado de tecnologia de informação 

para o instituto, com o apoio da reitoria da universidade e da Pró-Reitoria de 

Administração, com o suporte técnico da Superintendência de Tecnologia da 

Informação. 

 

Outubro de 2017 

 Implementação a nível local do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), com a 

integral informatização do protocolo da unidade e o treinamento de dois servidores 

administrativos para operá-lo.   

 Realização de concurso para a escolha do logo institucional da nossa unidade, 

com o apoio e a execução da comissão organizadora da Agenda Acadêmica 2017.  

 Organização de evento de celebração dos vinte e cinco anos de presença da 

Universidade Federal Fluminense em Macaé, com a realização de atividades durante a 

Agenda Acadêmica 2017, com o apoio de sua comissão organizadora. 
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Novembro de 2017 

 Apoio à instalação do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) para formação 

dos estudantes do curso de Ciências Contábeis e atendimento da população local, em 

parceria com a coordenação de curso e a Receita Federal. Obtivemos um novo espaço 

junto à Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior, gestora da cidade 

universitária de Macaé. 

 Ampliação do acervo da nossa biblioteca, com a aquisição e entrega de novos 

livros, mediante o apoio da reitoria da universidade e da Superintendência de 

Documentação. 

 

Janeiro de 2018 

 Contando com o auxílio, a intervenção e a articulação da reitoria da 

universidade, obtivemos a garantia da construção do bloco D da Cidade Universitária 

de Macaé, a ser destinado inteiramente ao funcionamento do instituto. A obra de 

construção se iniciou efetivamente em fevereiro de 2018.  

 

Março de 2018 

 Refrigeração da biblioteca, das salas das coordenações de graduação, dos 

departamentos de ensino e da secretaria administrativa do instituto, com o apoio da 

reitoria da universidade e da Pró-Reitoria de Administração. 

 Reforma de todo o cabeamento de internet e de telefonia da unidade, bem como 

instalação do sinal Wifi, com o apoio da reitoria da universidade e da Superintendência 

de Tecnologia da Informação. 

 

Abril de 2018 

 Confecção e fixação de nova sinalização para todos os setores do instituto 

localizados na cidade universitária de Macaé. 

 Recebimento de mobiliário doado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social. 

 Preparação para o recebimento da visita do Ministério da Educação para a 

avaliação do curso de Direito do instituto, em conjunto com a coordenação de curso, o 
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respectivo departamento e a biblioteca local. Uma série de reuniões foi realizada 

sequencialmente com a Divisão de Avaliação da Pró-Reitoria de Graduação e com a 

Comissão Própria de Avaliação da universidade.  

 

Junho de 2018 

 Otimização, organização e transporte dos arquivos do instituto para a sala 

posterior do protocolo da unidade, espaço mais adequado e seguro. Em outubro de 

2017, por solicitação desta direção, recebemos a equipe técnica da Coordenação de 

Arquivos na unidade, realizando uma reunião com todos os servidores administrativos 

e docentes interessados. 

 Liberação e organização de mobília da sala de pesquisa e extensão do instituto 

para uso de docentes e discentes, bem como de apoio aos núcleos estruturantes dos 

cursos de graduação. 

 

Julho de 2018 

 Realização de obra de contenção das águas das chuvas no almoxarifado do 

instituto, com sua completa reforma, tendo em vista o contínuo alagamento do pátio do 

bloco A da Cidade Universitária de Macaé. Várias medidas foram tomadas 

anteriormente para solucionar o problema, em articulação com a Pró-Reitoria de 

Administração e a Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior, sem o resultado 

esperado.  

 

Agosto de 2018 

 Organização de novo espaço para alimentação dos estudantes no bloco B da 

cidade universitária de Macaé, em parceria com a direção da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, com a instalação de aparelhos micro-ondas para aquecimento das 

refeições trazidas de casa. Antes, uma sala destinada aos estudantes no bloco C recebia 

os aparelhos e funcionava como ponto de apoio. 
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Setembro de 2018 

 Realização de seleção de estudantes para vagas na Moradia Estudantil da 

Prefeitura de Macaé, de acordo com o edital municipal disponibilizado. 

 

Outubro de 2018 

 Obtenção da cessão formal dos espaços físicos utilizados pela nossa 

universidade na Cidade Universitária de Macaé, notificada pela publicação da Lei 

Municipal nº 4.501/2018, que autorizou a concessão do respectivo direito real de uso. 

 Participação na inauguração da Moradia Estudantil da cidade de Macaé, de 

administração e manutenção sob a responsabilidade da Prefeitura de Macaé e da 

Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior. Trata-se de um espaço 

compartilhado por estudantes de todas as instituições públicas de ensino superior 

localizadas na cidade. Inicialmente destinado apenas aos estudantes da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, conseguimos a sua abertura também para os nossos 

estudantes, com o apoio da reitoria da universidade. Acompanhamos a ocupação 

permanente do espaço, com o auxílio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Na 

ocasião, entregamos à moradia estudantil um fogão para a utilização comum dos 

estudantes (um aparelho micro-ondas está sendo adquirido para o mesmo fim). 

 Estabelecimento de comissão paritária para a elaboração do Plano de 

Desenvolvimento da Unidade, em afinidade com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional. 

 

Novembro de 2018 

 Realização do 1º Fórum sobre Saúde Mental da Cidade Universitária de Macaé, 

a convite e em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a fim de 

discutir soluções conjuntas para os problemas em saúde mental no campus. 

 

Dezembro de 2018 

 Ampliação da capacidade de banda da internet do instituto de 20 para 100 

megabytes, com o apoio da reitoria da universidade e da Superintendência de 

Tecnologia da Informação. 
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 Destinação do valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) à reitoria, 

proveniente do recebimento de Emenda Parlamentar destinada ao projeto do Centro de 

Atendimento à Indústria e ao Comércio (CAIC), coordenado pelos professores 

Roberto Pires, Maycon Peter e Saulo Mendonça (processo administrativo nº 

23069.090093/2018-02), com a expectativa de vê-lo empregado no bloco D da Cidade 

Universitária de Macaé, a ser destinado para o ICM.  

 

Janeiro de 2019 

 Início da construção do laboratório de informática do instituto com trinta 

computadores e sete estações de trabalho mobiliadas e equipadas para docentes, com o 

apoio da Superintendência de Arquitetura e Engenharia. Os recursos para a construção 

foram captados através de uma Emenda Parlamentar no valor de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais), obtida em 2017 por esta direção e liberada durante o ano de 2018. 

 Recebimento de mobiliário novo, computadores, impressoras e projetores 

multimídia adquiridos em sua maioria com os recursos de uma Emenda Parlamentar 

outorgada ao instituto durante o ano de 2018. 

 Instalação do sistema Eduroam na unidade, viabilizando para a comunidade 

acadêmica o acesso universal à internet. 

 

Fevereiro de 2019 

 Em parceria com a direção da Faculdade Municipal Miguel Ângelo da Silva 

Santos e com o curso de Psicologia da Universidade Estácio de Sá em Macaé, oferta 

de atendimento psicológico no campus universitário e na moradia estudantil 

municipal. 

 

Março de 2019 

 Obtenção de duas vagas de vigilantes para o instituto, possibilitando maior 

segurança para a comunidade acadêmica e o patrimônio da unidade, com o apoio da 

Pró-Reitoria de Administração da universidade. 
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Abril de 2019 

 Início da reorganização administrativa e ajuste de lotação de todos os servidores 

técnicos do instituto, a fim de preparar a instalação do ponto eletrônico programado 

pela reitoria da universidade, bem como a solicitação da flexibilização da jornada de 

trabalho.  

 

Maio de 2019 

 Realização de reuniões com a Prefeitura de Macaé e a construtora M. Alves 

para acelerar a construção do bloco D da Cidade Universitária de Macaé, a ser 

destinado inteiramente ao instituto. 

 Em parceria com a Prefeitura de Macaé, inclusão da construção de uma quadra 

poliesportiva no contrato administrativo de construção do bloco D da Cidade 

Universitária pela empreiteira M. Alves. 

 Contratação de seis trabalhadores terceirizados para o serviço de limpeza do 

instituto, já com vistas à ocupação do prédio novo, com o apoio da Pró-Reitoria de 

Administração da universidade. 

 Solicitação da flexibilização da jornada de trabalho dos servidores 

administrativos lotados no instituto, via processo administrativo com tramitação pelo 

SEI, visando a sua redução para trinta horas semanais. 

 

Julho de 2019 

 Instalação do relógio de ponto na unidade e cadastramento biométrico de todos 

os servidores administrativos lotados no instituto, com o auxílio da Superintendência 

de Tecnologia da Informação. 

 Com o apoio da Coordenação de Transportes da Superintendência de Operações 

e Manutenção, obtivemos a renovação documental dos dois veículos oficiais do 

instituto.   

 Preparação para a reorganização administrativa da unidade, segundo 

orientações da Pró-Reitoria de Planejamento. 
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Agosto de 2019 

 Apoio à frequência ao Curso de Planejamento do Plano de Desenvolvimento da 

Unidade, organizado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e pela Escola de 

Governança em Gestão Pública, pela comissão do instituto constituída para este fim. 

De acordo com o estabelecido em reunião do Colegiado de Unidade, a comissão deve 

entregar o seu documento final em outubro de 2020. 

 Finalização da integração do site do instituto com os sites dos nossos três 

departamentos de ensino, possibilitando melhor navegação pelos conteúdos. 

 

Setembro de 2019 

 Realização de reuniões com os estudantes contemplados com vagas na moradia 

estudantil da Prefeitura de Macaé e com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, com o 

objetivo de garantir uma maior presença dos profissionais da universidade na gestão da 

Casa do Estudante. 

 Realização de diversos processos eleitorais no âmbito do instituto, incluindo-se 

aí a consulta eleitoral para a escolha de diretor e vice-diretor do instituto, tendo sido 

designada comissão eleitoral local para este fim. 

 Levantamento patrimonial e condução do processo de descarte de bens 

inservíveis, com o apoio do agente patrimonial do instituto. 

 

Outubro de 2019 

 Recebimento das equipes da Superintendência de Arquitetura, Engenharia e 

Patrimônio, da Superintendência de Tecnologia de Informação e da Pró-Reitoria de 

Administração da universidade para planejamento inteligente da ocupação do bloco D 

da Cidade Universitária de Macaé, com a comissão constituída para este fim. 

 Obtenção de Emenda Parlamentar no valor de R$ 440.000,00 (quatrocentos e 

quarenta mil reais), a ser destinado para a equipagem do bloco D da Cidade 

Universitária de Macaé, a ser entregue para o ICM. 

 Estabelecimento de parceria com a Assistência Estudantil do Campus 

Universitário de Rio das Ostras, a fim de obter orientação e atendimento dos 

estudantes do nosso instituto. 
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Novembro de 2019 

 Realização do 2º Fórum sobre Saúde Mental da Cidade Universitária de Macaé, 

a convite e em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a fim de 

discutir soluções conjuntas para os problemas em saúde mental no campus. 

 Triagem e limpeza dos arquivos dos diversos setores do instituto, visando o 

descarte acondicionado e em preparação à mudança para o bloco D da Cidade 

Universitária de Macaé. 

 Criação de novo processo de flexibilização da jornada de trabalho de servidores 

administrativos do instituto (já contemplados os servidores lotados no Protocolo 

Setorial de Macaé). 

  

Dezembro de 2019 

 Lançamento do pré-cadastro de estudantes em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica para ocupação de vagas na Moradia Estudantil da Prefeitura de 

Macaé, vagas estas agora permanentemente destinadas ao nosso instituto. 

 

Janeiro de 2020 

 Preparação dos diferentes setores do instituto para a mudança da unidade para o 

bloco D da Cidade Universitária de Macaé, em conjunto com os nossos servidores 

administrativos, as chefias de departamento, as coordenações de curso, as equipes de 

limpeza e segurança. Liberação de espaços ocupados por nós e instalações provisórias 

de setores visando a mudança. 
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2. TABELA COM OS RESULTADOS DO  

PROGRAMA DE RECICLAGEM DE PAPÉIS E PAPELÕES 

 

DATA DA ENTREGA PESO RECOLHIDO RECURSO OBTIDO 

14/06/2017 260 kg R$ 26,00 

09/08/2017 135 kg R$ 13,50 

27/09/2017 80 kg R$ 8,00 

05/12/2017 552,22 kg R$ 55,22 

22/02/2018 81 kg R$ 16,00 

21/03/2018 216 kg R$ 35,00 

16/05/2018 196,7 kg R$ 32,33 

13/06/2018 121,2 kg R$ 19,90 

08/08/2018 86 kg R$ 4,80 

06/09/2018 315 kg R$ 15,75 

26/11/2018 83 kg R$ 4,60 

04/02/2019 170 kg R$ 8,50 

21/02/2019 243 kg R$ 13,85 

10/04/2019 138 kg R$ 7,90 

04/06/2019 100 kg R$ 10,60 

02/08/2019 227 kg R$ 12,80 

24/09/2019 109 kg R$ 7,30 

09/01/2020 485 kg R$ 26,45 

TOTAIS: 3.598,12 kg R$ 318,50 
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3. CRONOLOGIA HISTÓRICA DE TRABALHO VISANDO À 

CONSTRUÇÃO E À OCUPAÇÃO DE NOSSA SEDE EM MACAÉ 

 

12 de abril de 2016 

Reunião no gabinete do prefeito entre o reitor Sidney Luiz de Matos Mello, o prefeito 

Dr. Aluízio dos Santos Júnior o professor Gleison Marinho Guimarães (presidente da 

Fundação Educacional de Macaé) e a direção do instituto (o encontro foi noticiado no 

canal da Unitevê, com o título Entrevista Sidney Mello – Expansão da UFF e 

desenvolvimento regional, trecho de 01min e 04seg a 01min e 21seg. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=Fm0_Kbr8GI8. Acesso em 15/11/2019). 

 

18 de julho de 2016 

Encontro com o reitor Sidney Luiz de Matos Mello, na qual se tratou da construção do 

prédio. 

 

26 de julho de 2016 

Reunião na Secretaria Municipal de Obras de Macaé, com o recebimento pela direção 

do instituto das plantas arquitetônicas básicas do bloco D, entregues pela arquiteta 

Manoela Nunes Barreto. 

 

02 de agosto de 2016 

Reunião com o reitor Sidney Luiz de Matos Mello e com o presidente da Fundação 

Educacional de Macaé, o professor Gleison Marinho Guimarães, no gabinete do reitor. 

 

Agosto de 2016 

Realizações de reuniões com a Superintendência de Arquitetura e Engenharia da UFF, 

com estudos sobre a ocupação arquitetônica do bloco D. 

 

Setembro de 2016 

Encontro com o professor Dr. Aluízio dos Santos Júnior, na qual se tratou da 

construção do prédio. 
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04 de outubro de 2016 

Reunião na Secretaria Municipal de Obras de Macaé com o objetivo de planejamento 

da construção do bloco D, presentes o arquiteto da UFF Luiz Antonio Affonso, a chefe 

de bibliotecas Déborah Motta Ambinder de Carvalho e arquitetos e engenheiros da 

prefeitura e da empreiteira M. Alves. 

 

17 de outubro de 2016 

Recepção do arquiteto Henrique Amorim Soares (SAEP) em Macaé com vistas à 

viabilização de estudo arquitetônico para a ocupação do bloco D, que ocorre nos meses 

subsequentes. 

 

Janeiro de 2017 

Reunião com o professor Márcio Magini, que assume a gestão da Secretaria Adjunta 

de Ensino Superior (SEMAES), em substituição à Fundação Educacional de Macaé 

(FUNEMAC), extinta em novembro de 2016. 

 

14 de junho de 2017 

Comunicação com o procurador federal Leandro Mitidieri Figueiredo (Ministério 

Público Federal), solicitando o auxílio do órgão quanto ao acompanhamento da 

execução do contrato de construção do bloco D.  

 

16 de agosto de 2017 

Reunião em Niterói com o vice-reitor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega e os três 

departamentos do ICM, na qual se tratou da construção do prédio, entre outros 

assuntos. 

 

19 de outubro de 2017 

Recebemos equipe técnica da Superintendência de Arquitetura e Engenharia da UFF, 

também em preparação à construção do prédio. 
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06 de novembro de 2017 

Visita do vice-reitor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega ao nosso instituto, na qual se 

tratou também da construção do bloco D. 

 

10 de janeiro de 2018 

Visita do vice-reitor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega ao gabinete do prefeito Dr. 

Aluízio dos Santos Júnior para tratar da construção do bloco D (o acordo final foi 

noticiado pelo site da Prefeitura de Macaé com o título Novo bloco na Cidade 

Universitária abrigará UFF no dia 19 de janeiro de 2018. Disponível em 

http://www.macae.rj.gov.br/obras/leitura/noticia/novo-bloco-na-cidade-universitaria-

abrigara-uff. Acesso em 15/11/2019).  

 

08 de fevereiro de 2018 

Início da obra de construção do bloco D da Cidade Universitária de Macaé (noticiado 

pelo site da Prefeitura de Macaé com o título Começam as obras do bloco D da 

Cidade Universitária em 08 de fevereiro de 2018. Disponível em 

http://www.macae.rj.gov.br/infraestrutura/leitura/noticia/comecam-as-obras-do-

bloco-d-da-cidade-universitaria. Acesso em 15/11/2019). 

 

26 de março de 2018 

Criação da Comissão Especial para Acompanhamento da Execução da Obra de 

Construção do Bloco D da Cidade Universitária de Macaé 

 

03 de abril de 2018 

Primeira reunião da Comissão Especial para Acompanhamento da Execução da Obra 

de Construção do Bloco D da Cidade Universitária de Macaé 

 

20 de setembro de 2018 

Encontro com o prefeito Dr. Aluízio dos Santos Júnior. 
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23 de novembro de 2018 

Reunião formal com o engenheiro encarregado José Nolasco de Carvalho Neto, na 

qual se tratou de detalhes da construção do bloco D. 

 

Dezembro de 2018 

Destinação do valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) à reitoria, 

proveniente do recebimento de Emenda Parlamentar destinada ao projeto do Centro de 

Atendimento à Indústria e ao Comércio (CAIC), coordenado pelos professores 

Roberto Pires Soares Júnior, Maycon Peter da Rosa e Saulo Bichara Mendonça 

(processo administrativo nº 23069.090093/2018-02), com a expectativa de vê-lo 

empregado no bloco D. 

 

13 de dezembro de 2018 

Encontro com o prefeito Dr. Aluízio dos Santos Júnior. 

 

11 de fevereiro de 2019 

Redução do efetivo da obra em 50%, em razão do não pagamento do reajuste 

contratual à empresa construtora. 

 

Fevereiro de 2019 

A obra foi paralisada. 

 

02 de maio de 2019 

Reunião no gabinete com o prefeito Dr. Aluízio dos Santos Júnior para cuidar da obra, 

com o professor Giuliano Alves Borges e Silva (noticiado pelo site do instituto com o 

título Reunião entre a direção do ICM e a prefeitura de Macaé projeta o futuro do 

instituto no dia 03 de maio de 2019. Disponível em http://icm.sites.uff.br/?p=1605. 

Acesso em 17/01/2020). 
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07 de maio de 2019 

Nova reunião no gabinete com o prefeito Dr. Aluízio dos Santos Júnior para cuidar da 

obra. A pedido do prefeito, entregamos ofício à Secretaria Municipal de Obras visando 

à construção de quadra poliesportiva na Cidade Universitária de Macaé (noticiado pelo 

site do instituto com o título Nova reunião com o prefeito e com a construtora 

pretende acelerar as obras do bloco D no dia 08 de maio de 2019. Disponível em 

http://icm.sites.uff.br/?p=1613. Acesso em 17/01/2020). 

 

13 de maio de 2019 

Reinício da obra do bloco D. 

 

20 de agosto de 2019 

Reunião com o superintendente Daniel de Almeida Silva na sede da Superintendência 

de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio da universidade.  

 

Outubro e novembro de 2019 

Negociações com o Ministério Público do Trabalho para a conversão de multas 

aplicadas pela Justiça do Trabalho em benefício da compra de mobiliários e materiais 

para o nosso instituto. Ao longo deste tempo, ofícios foram encaminhados ao órgão 

com listagens de bens a adquirir. 

 

02 de outubro de 2019 

Recepção da equipe da Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio da 

universidade em Macaé (noticiado pelo site do instituto com o título Equipe de 

arquitetos da UFF visita o bloco D da Cidade Universitária no dia 04 de outubro de 

2019. Disponível em http://icm.sites.uff.br/?p=1748. Acesso em 17/01/2020). 

 

24 de outubro de 2019 

Obtenção de Emenda Parlamentar no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), 

a ser destinado para a equipagem do bloco D da Cidade Universitária de Macaé. 



21 
 

29 de outubro de 2019 

Recepção da equipe da Superintendência de Tecnologia de Informação da 

universidade em Macaé (noticiado pelo site do instituto com o título Equipe da 

Tecnologia de Informação da UFF visita bloco D no dia 29 de outubro de 2019. 

Disponível em http://icm.sites.uff.br/?p=1829. Acesso em 17/01/2020). 

 

31 de outubro de 2019 

Recepção da equipe da Pró-Reitoria de Administração em Macaé, a fim de 

dimensionar a força de trabalho para a ocupação definitiva do bloco D (noticiado pelo 

site do instituto com o título Equipe da PROAD visita obras do bloco D no dia 09 de 

novembro de 2019. Disponível em http://icm.sites.uff.br/?p=1849. Acesso em 

17/01/2020). 

 

07 de novembro de 2019 

Reunião da Comissão Especial para Acompanhamento da Execução da Obra de 

Construção do Bloco D da Cidade Universitária de Macaé para avaliação dos projetos 

iniciais preparados pela arquiteta Maria Helena Gomes (SAEP). 

 

26 de novembro de 2019 

Recepção da Comissão Permanente de Flexibilização da Jornada de Trabalho da 

universidade, em preparação à adequação da jornada de trabalho de servidores 

administrativos do instituto, tendo como horizonte a ocupação do prédio novo 

(noticiado pelo site do instituto com o título Comissão de Flexibilização de Niterói 

visita o nosso instituto no dia 26 de novembro de 2019. Disponível em 

http://icm.sites.uff.br/?p=1893. Acesso em 17/01/2020). 

 

27 de novembro de 2019 

Reunião na reitoria da universidade com a Pró-Reitoria de Administração, na pessoa 

da pró-reitora Vera Lucia Lavrado Cupello Cajazeiras, com a liberação de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais) para a compra de materiais básicos para abastecer o 

bloco D. 
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02 de dezembro de 2019 

Solicitação no sistema do Siacompras de mobiliário básico para instalação do nosso 

instituto, com a transferência das aulas, junto ao bloco D, em consonância com a Pró-

Reitoria de Administração e a sua Divisão de Materiais, segundo os parâmetros de 

listagem inicial encaminhada por esta direção em 05 de novembro de 2019.  

 

09 de dezembro de 2019 

Nova reunião da Comissão Especial para Acompanhamento da Execução da Obra de 

Construção do Bloco D da Cidade Universitária de Macaé para avaliação dos projetos 

iniciais preparados pela arquiteta Maria Helena Gomes (SAEP). 

 

06 de janeiro de 2020 

Visita de acompanhamento à obra do bloco D, juntamente com o engenheiro 

encarregado José Nolasco de Carvalho Neto. 

 

07 de janeiro de 2020 

Reunião na reitoria da universidade com a Pró-Reitoria de Administração, a 

Superintendência de Operações e Manutenção, a Superintendência de Tecnologia da 

Informação e a Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio, a fim de 

articular o planejamento de ocupação do bloco D. 

 

08 de janeiro de 2020 

Recepção da Pró-Reitoria de Administração, da Superintendência de Operações e 

Manutenção e da Superintendência de Tecnologia da Informação em Macaé, visando a 

ocupação do bloco D, bem como a liberação e as alocações provisórias dos espaços 

ocupados por nós na Cidade Universitária de Macaé (o movimento foi divulgado no 

site da universidade com o título UFF Macaé se prepara para mudança para sede 

própria no dia 09 de janeiro de 2020. Disponível em http://www.uff.br/?q=uff-macae-

se-prepara-para-mudanca-para-sede-propria. Acesso em 10/01/2020). 
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13 de janeiro de 2020 

Instalação do cabeamento e da internet nas acomodações provisórias do bloco A, 

visando a imediata liberação dos espaços para a Faculdade Municipal Miguel Ângelo 

da Silva Santos, com o apoio da Superintendência de Tecnologia da Informação. 

 

14 de janeiro de 2020 

Mudança da copa e dos equipamentos nela contidos para a antiga sala de pesquisa e 

extensão, com a instalação de copa provisória e imediata liberação do espaço para o 

Colégio Aplicação da Prefeitura de Macaé. 

 

15 de janeiro de 2020 

Mudança dos Departamentos de Ensino e das Coordenações de Curso para a antiga 

sala dos professores e para a sala 203 do bloco A, com o apoio da equipe da 

Superintendência de Operações e Manutenção da universidade. Recepção dos 

primeiros mobiliários para o novo prédio (com o seu depósito na sala 202 do bloco A). 

 

Previsão de entrega do prédio novo: 15 de fevereiro de 2020. 

 

 

(Outras notícias no site da Prefeitura de Macaé) 

 

Colégio Aplicação funcionará na Cidade Universitária de 06 de agosto de 2019. 

Disponível em http://macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/colegio-de-aplicacao-

funcionara-na-cidade-universitaria. Acesso em 15/11/2019.  

 

Prefeitura entrega em dezembro novo prédio na Cidade Universitária de 27 de 

setembro de 2019. Disponível em http://www.macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noti 

cia/prefeitura-entrega-em-dezembro-novo-predio-na-cidade-universitaria. Acesso em 

15/11/2019. 
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(Outras notícias no site do Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé) 

 

Prefeitura inicia obras de construção de bloco da UFF de 08 de fevereiro de 2018. 

Disponível em http://icm.sites.uff.br/?p=1156. Acesso em 17/01/2020. 

 

UFF Macaé se prepara para mudança para sede própria de 09 de janeiro de 2020. 

Disponível em http://icm.sites.uff.br/?p=1912. Acesso em 17/01/2020. 

 

UFF Macaé se prepara para o início do semestre letivo de 15 de janeiro de 2020. 

Disponível em http://icm.sites.uff.br/?p=1921. Acesso em 17/01/2020. 


