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Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às dezesseis
horas, em reunião realizada no auditório do Bloco D da Cidade Universitária de Macaé
(facultada a conexão pela plataforma Google Meet para os conselheiros em regime de
trabalho remoto, com escólio no parágrafo único do artigo 2º do Decreto nº 10.416/2022
e no artigo 11 da Instrução Normativa PROGEPE nº 019 de 08 de março de 2022), foi
realizada reunião de caráter ordinário do Colegiado da Unidade com a presença do
professor Daniel Nascimento, diretor do instituto e presidente da reunião, bem como
dos professores João Salvador, Priscila Petereit, Érica Velozo, Daniele Fernandes,
Jonathas Queiroz, Heron Souza, Paulo Brasil, Luciano Oliveira, Lúcia d’Aquino, dos
servidores administrativos Carina Baía, Maicon Anchieta, Alcione Costa, Cora Veloso,
para deliberarem sobre os seguintes pontos: 1) Ratificação da alteração da comissão
organizadora da Agenda Acadêmica 2022, a pedido do Departamento de Direito.
Decisão: ratificação aprovada por unanimidade. Tendo o professor José Callegari
solicitado a sua substituição, foi indicada a professora Lúcia d’Aquino, assumindo esta
a presidência. 2) Aprovação do descredenciamento dos professores Paulo Soares e
Francisco Alves e do credenciamento da professora Lúcia d’Aquino como docentes da
Pós-Graduação Lato Sensu Residência Jurídica em Resolução de Conflitos, a pedido da
coordenação. Decisão: itens aprovados, por unanimidade. 3) Ratificação da designação
de comissão para elaboração de critérios para a indicação pelo instituto ao Prêmio de
Excelência em Docência, consoante item 02 da ata da reunião de 22 de fevereiro de
2022 e escolhas realizadas pelos Departamentos de Ensino. Decisão: designação
ratificada por unanimidade, tendo sido indicados os professores Izabela Taveira
(MDM), Ângelo Pessanha (MCT) e Andreza Franco (MDI), ficando a presidência com
esta última. Publicada a DTS no dia 01/04/2022 com prazo de seis meses para a
conclusão dos trabalhos. 4) Previsão orçamentária e plano de ação do instituto para
2022. Decisão: o professor Daniel Nascimento informou que o instituto recebeu este
ano em custeio a cifra de R$ 73.904,67 e em capital R$ 12.195,12. Registrou ainda que
se encontra à disposição do instituto o empenho de R$ 49.529,32, valor relativo ao
orçamento de 2021, para gasto em 2022, no âmbito do Contrato 11/2021 (Almoxarifado
Virtual – AUTOPEL), com requerimento de 25/10/2021. O empenho foi realizado a fim
de aproveitar verba orçamentária que não seria utilizada na sede do instituto, em razão
da decorrência de dois anos de pandemia e da interveniência do trabalho remoto. O
professor Daniel Nascimento informou que alguns gastos com serviços já estão
previstos para este ano: pequena obra para a conexão do Escritório de Pesquisa e
Extensão, manutenção predial e dos aparelhos de ar condicionado, manutenção dos
jardins interno e externo, construção de um depósito embaixo da rampa de acesso. Para
fins de gosto de capital, estão previstas as seguintes compras: aparelhos de ar
condicionado, nobreaks e HD externo, desumidificador/estufa de papel, ventiladores,
micro-ondas, mesas e cadeiras de plástico, parafusadeira. Ao final da reunião, o
professor Daniel Nascimento informou que, atendendo à decisão do item 05 da ata da
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reunião de 22 de fevereiro de 2022, foram indicados para o Conselho Municipal de
Meio Ambiente a servidora Alcione Costa (titular) e a professora Andreza Franco
(suplente). Informou ainda que, atendendo ao item 06 da mesma ata, foram
selecionados, de acordo com os critérios objetivos estabelecidos na ocasião, os
professores Andreza Franco (titular) e Saulo Mendonça (suplente), que terão os seus
nomes indicados ao Comitê Assessor de Pesquisa da PROPPI tão logo termine o
mandato dos atuais representantes do instituto. Informou, por derradeiro, que a questão
do espaço de apoio para o Curso de Ciências Contábeis EaD do instituto foi
definitivamente solucionada por acordo entre a presidência do CECIERJ, a pró-reitora
de graduação da universidade e esta direção, ficando a coordenação do curso alocada
junto às outras coordenações de curso, com a anuência de ambas as coordenações de
Ciências Contábeis e dos servidores administrativos que atuam no local. 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, professor Daniel Nascimento, e por todos
aprovada. As assinaturas daqueles que participaram remotamente será colhida no seu
retorno presencial.
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