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INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE DE MACAÉ
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE UNIDADE DO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE DE MACAÉ – ICM
Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezoito horas pelo
link meet.google.com/pwp-ppqw-kpy, em consonância com o regimento interno do
Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé e com as normas vigentes na Universidade
Federal Fluminense, se reuniram a caráter extraordinário os seguintes membros de
Colegiado da Unidade: Giuliano Alves Borges e Silva, diretor em exercício, presidente
da sessão; Saulo Mendonça, Fabianne Manhães e Jorge Flores – Direito; Silvio Merhy e
Erika Jann, Jonathas Coelho – Ciências Contábeis; Ailton da Silva Ferreira e Ernani
Saraiva e Isabel Cerchiaro – Administração; Marcio Wainer e Vinnicius Hipólito–
Servidores; Aisha Mangefesti e Joanna Falbo – Estudantes. Também foi registrada a
presença dos ouvintes Rayane Mello, Larissa Martins, Andreza Franco e Izabela Taveira
(na condição de suplentes e ouvintes). Ao início da reunião, o presidente encaminhou
uma questão de ordem sobre o mandato dos membros do colegiado, informando que em
reunião extraordinária do Conselho Universitário (CUV) ocorrida em Dezembro de
2020, cada Colegiado de Unidade deveria decidir sobre a prorrogação de mandatos ou
eleição remota, que já está regularizada. O professor Ernani sugeriu a prorrogação dos
mandatos para o início do próximo semestre tendo em vista importantes decisões como
a possível vinda de um novo curso. A professora Fabianne sugeriu a prorrogação para
um lapso temporal de 6 meses, de modo a verificar como os outros institutos realizaram
a eleição. A representante do OEXV sugeriu a prorrogação até o final do semestre
2020/1. Após debates e esclarecimentos, e baseado no Art. 9º XI, XII, XIII, XVII, e Art.
16 do Regimento, o presidente encaminhou a votação. Ficou decidido que os mandatos
dos membros do colegiado do ICM estão prorrogados até o dia 10 de Maio, conforme
proposta apresentada pela representação estudantil. Após a questão de ordem, foi
pautado o Edital de abertura de processo seletivo para nova turma da Pós-Graduação
Lato Sensu RESIDÊNCIA JURÍDICA EM RESOLUÇÃO DE CONFLITOS. A
coordenadora do curso Professora Fabianne Manhães explanou sobre o Edital e
agradeceu a disponibilidade do Colegiado da Unidade para a reunião extraordinária.
Após as arguições, o presidente procedeu com a votação, e a abertura da turma foi
aprovada por unanimidade pelos presentes. Assuntos gerais: o professor Giuliano
lamentou que a prefeitura tenha retirado as salas utilizadas pelo NAF e o CAJUFF na
cidade Universitária, bem como outras salas utilizadas pela UFRJ no prédio da
Funemac, principalmente sobre as datas e prazos. Recebemos o ofício no dia 30 de
dezembro de 2020. As direções da UFF e da UFRJ fizeram uma reunião com o novo
prefeito dia 06 de janeiro se posicionando pela manutenção dos nossos espaços, mas não
houve acordo. A reitoria foi informada no dia 08 de janeiro e está tomando providências
para entrar na negociação com a prefeitura. A professora Fabianne e a estudante Rayane
também lamentaram os problemas dessa retirada e a falta de diálogo. Os professores

Sylvio e Isabel levantaram que a infraestrutura para o NAF e o CAJUFF são mais
importantes do que eventual vinda de novos cursos. Os professores Saulo e Andreza
informaram que o CAJUFF tem infraestrutura custeada pela UFF. A professora
Fabianne levantou a necessidade de uma nova reunião extraordinária antes do início do
semestre letivo, caso não haja acordo de manutenção dos espaços do NAF e do
CAJUFF. Caso não haja o acordo, o diretor em exercício solicitará uma proposta
estruturada junto aos docentes e coordenadores ligados ao NAF e ao CAJUFF
(incluindo a pós-graduação) para utilização dos espaços no Bloco D. O presidente da
sessão fez a leitura desta ata que foi aprovada pelos membros do colegiado. Não
havendo mais inscritos, o presidente encerrou a reunião e lavrou a presente ata.

