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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO  

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE DE MACAÉ - ICM 

 

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis 1 

horas, em reunião remota pela plataforma Google Meet (com escólio no artigo 5º da 2 

Instrução de Serviço PROGEPE nº 005 de 17 de março de 2020), foi realizada reunião 3 

de caráter ordinário do Colegiado da Unidade com a presença do professor Daniel 4 

Arruda Nascimento, diretor do instituto e presidente da reunião, bem como dos 5 

professores Saulo Mendonça, Jorge Flores, Fabianne Manhães, Sylvio Carvalho, Dário 6 

Bezerra, José Callegari, Ernani Saraiva, dos servidores administrativos Cora Veloso, 7 

Fernanda Nascimento, Tessali Nabekura, Thiara Pereira, Vinnicius Hipólito, Izabella 8 

Machado, dos estudantes Gustavo Gomes e Lara Gobira (DACCONT) e Vinicius 9 

Bortolotti (OEXV) para deliberarem sobre os seguintes pontos: 1) Apresentação do 10 

CEDERJ/Macaé pela professora diretora Cristina Melo e apreciação dos Ofícios nº 11 

003/2021 de 22 de março de 2021 e nº 76/2020/ICM/UFF de 04 de dezembro de 2020. 12 

Decisão: a professora não pode estar na reunião tendo em vista um incidente médico. O 13 

professor Daniel Nascimento informou que teve notícia, conforme conversado 14 

anteriormente com a diretora Cristina Melo, que são nove os cursos do CEDERJ na 15 

cidade, sendo três da UFF (Engenharia de Produção, Matemática e Ciências Contábeis), 16 

frisando, entretanto, que apenas a professora tem as condições ideais de apresentar o 17 

histórico e o funcionamento do CEDERJ na cidade. Em razão da ausência, o item foi 18 

baixado de pauta e deve retornar em reunião futura. 2) Orçamento e plano de ação da 19 

unidade para os anos de 2021 e 2022, com apresentação inicial pela contadora Cora 20 

Veloso. Decisão: o diretor Daniel Nascimento e a contadora Cora Veloso apresentaram 21 

planilha com todos os itens adquiridos com a emenda parlamentar recebida pelo 22 

instituto para a ocupação do bloco D da cidade universitária, identificando os poucos 23 

itens que ainda carecem de entrega pelos fornecedores. Em seguida, eles informaram 24 

que na divisão do orçamento destinado pela reitoria às unidades acadêmicas (Livre 25 

Ordenação), coube ao instituto este ano os seguintes valores: R$ 73.873,32 (custeio) e 26 

R$ 12.195,12 (capital), tendo algum planejamento preliminar (com base nos arquivos 27 

dos anos anteriores, no atual acervo do nosso almoxarifado e na quantidade de bens 28 

disponíveis no depósito da sala 203) sido realizado no portal Siacompras para o ano de 29 

2022, em razão dos prazos determinados pela Pró-Reitoria de Planejamento. Em razão 30 

da pandemia, não houve planejamento para este ano de 2021, tendo sido solicitado às 31 

unidades acadêmicas a avaliação das listas de itens disponibilizadas pela Pró-Reitoria de 32 

Administração, com possíveis inclusões, e a realização de pedidos extraordinários no 33 

sistema. O professor Ernani Saraiva defendeu que o recurso fosse empregado na 34 

melhoria da distribuição da internet para o bloco D. A professora Fabianne Manhães 35 

solicitou mobiliário para o espaço do CAJUFF/residência jurídica, especialmente mesas, 36 

um armário de duas portas com chave e um gaveteiro. O professor Dário Bezerra 37 

solicitou mobiliário para o NAF, mesas e gaveteiro. Ao final da reunião, o diretor 38 

Daniel Nascimento salientou que, conforme já informado por e-mail, na última reunião 39 

do Conselho Universitário, realizada no último dia 07 de abril, preocupados com a 40 
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situação dos departamentos de ensino que não possuem uma quantidade de docentes 41 

adequada às necessidades de seus cursos, os diretores das unidades acadêmicas do 42 

interior apresentaram em conjunto uma proposta de resolução para “equalização dos 43 

processos de remoção interna e implantação do plano de redistribuição de vagas 44 

(docentes e técnicos)”. Além disso, tendo em vista a recente notícia veiculada pelo site 45 

da universidade sobre a obtenção de novas vagas docentes junto ao MEC, agendamos 46 

uma reunião com a reitoria para a próxima semana. Preparamos um ranking (com a 47 

divisão das cargas horárias dos cursos de graduação pelas quantidades de docentes que 48 

atendem a esses cursos, em toda a universidade e de acordo com alguns critérios, para 49 

demonstrar a discrepância que existe entre departamentos). Consultados os chefes dos 50 

nossos departamentos de ensino, esta direção deve encaminhar à reitoria a quantidade 51 

de vagas docentes perdidas pela unidade sem contrapartida (remoções involuntárias, por 52 

motivo de doença, decisão judicial, acompanhamento de cônjuge etc.). Do mesmo 53 

modo, com a ajuda dos chefes de departamento, pretende esta direção apresentar um 54 

estudo consolidado da unidade, por departamento, que apresente a quantidade de 55 

docentes necessárias a cada curso para que cada docente assuma uma carga horária 56 

semanal de 12 ou 10 horas em disciplinas teóricas ou práticas, excluídas as atividades 57 

de orientação, pesquisa e extensão. A plenária manifestou-se positivamente em relação 58 

ao assunto. Por derradeiro, o diretor Daniel Nascimento agradeceu a todos os membros 59 

do colegiado que encerram agora os seus mandatos, agradecendo o convívio prolongado 60 

por força da pandemia do novo coronavírus, felicitando a nova composição do 61 

colegiado eleita esta semana. Eu, Vinnicius de Matos Hipólito, lavrei esta ata que vai 62 

por mim, pelo presidente da reunião e diretor do Instituto de Ciências da Sociedade de 63 

Macaé – ICM, Prof. Daniel Arruda Nascimento, e por todos aprovada. As assinaturas 64 

serão colhidas no retorno das atividades presenciais. 65 
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