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Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis
horas, em reunião remota pela plataforma Google Meet (com escólio no artigo 14 da
Instrução Normativa PROGEPE nº 015 de 14 de outubro de 2021), foi realizada reunião
de caráter ordinário do Colegiado da Unidade com a presença do professor Daniel
Arruda Nascimento, diretor do instituto e presidente da reunião, bem como dos
professores Daniele Fernandes, Denise Nascimento, Ernani Saraiva, João Salvador,
Érica Velozo, Priscila Petereit, Jonathas Queiroz, Heron Souza, Fabiano Aquino, Paulo
Brasil, dos servidores administrativos Maicon Anchieta, Carina Baía e Alcione Costa,
dos estudantes Gustavo Gomes (DACCONT) e Rayane Mello (OEXV) para
deliberarem sobre os seguintes pontos: 1) Ratificação do ato de homologação ad
referendum do resultado da consulta eleitoral para escolha de chefe e subchefe do
Departamento de Administração de Macaé (mandato 2021/2023), exarado em
07/10/2021, a pedido da Comissão Eleitoral Local (processo administrativo nº
23069.090023/2021-41). Decisão: ato ratificado, por unanimidade. 2) Avaliação da
Agenda Acadêmica 2021 do instituto e designação da Comissão Organizadora da
Agenda Acadêmica 2022, por indicação dos departamentos de ensino. Decisão: o
Colegiado de Unidade elogiou a excelente atuação da comissão organizadora deste ano,
formada pelos professores João Salvador, Daniele Fernandes e Fabiano Aquino. O
professor João Salvador agradeceu a participação de todos, mencionando que a sua
presidência foi um intenso aprendizado. A professora Daniele Fernandes também fez
uso da palavra, mencionando que o formato virtual tem vantagens por receber
palestrantes externos, que estão geograficamente longes, por exemplo, colocando-se à
disposição da próxima comissão. Foram designados os docentes José Antonio Callegari
(MDI, presidência), Izabela Taveira (MDM) e Vanuza Figueiredo (MCT). Uma
primeira reunião preparatória da comissão organizadora com a direção da unidade já foi
realizada no dia 19 de outubro de 2021. 3) Apreciação de recurso do
discente Luis Fellipe Lopes Vieira contra decisão do colegiado do Curso de Direito, a
pedido da coordenação de curso (requerimento encaminhado em 21/10/2021). Decisão:
o professor Fabiano Aquino, coordenador do curso, fez uso da palavra para explicar a
situação do recurso, explicitando que os membros do colegiado do curso deliberaram
pelo indeferimento da pleiteada quebra de pré-requisito. A professora Priscila Petereit
endossou o pronunciamento do coordenador de curso, salientando que há um fato não
mencionado pelo estudante na ocasião da reunião do colegiado de curso, qual seja, que
o estudante estaria próximo da integralização do seu curso. O professor Paulo Brasil
sugeriu baixar de pauta em diligência o recurso, com a solicitação de maiores
informações ao colegiado de curso. O Colegiado de Unidade decidiu, por unanimidade,
pela alternativa sugerida pelo professor, salientando que o recurso deve retornar ao
colegiado via processo administrativo municiado de toda a documentação pertinente. 4)
Aprovação do calendário de reuniões ordinárias do Colegiado de Unidade para o ano de
2022. Decisão: ficam aprovadas as datas de 22 de fevereiro (terça-feira), 28 de abril
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(quinta-feira), 24 de maio (terça-feira), 30 de junho (quinta-feira), 23 de agosto (terçafeira), 29 de setembro (quinta-feira), 25 de outubro (terça-feira) e 24 de novembro
(quinta-feira). A antecipação da reunião de março para fevereiro ocorre em razão do
especial calendário acadêmico alterado pela pandemia do novo coronavírus. Eu, Carina
Baía de Santana, lavrei esta ata que vai por mim, pelo presidente da reunião e diretor do
Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé – ICM, Prof. Daniel Arruda Nascimento, e
por todos aprovada. As assinaturas serão colhidas no retorno das atividades presenciais.
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