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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
DIREÇÃO DO CAMPUS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

 
 

ATA Nº 2713 / 2020 - DIRCCG (12.28.01.08) 
 
Nº do Protocolo: 23083.051743/2020-22

Seropédica-RJ, 06 de outubro de 2020.

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CÂMPUS CAMPOS DOS GOYTACAZES
(CONCAMP) DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, REALIZADA EM TRêS DE
MARÇO 2020.

Às oito horas e trinta minutos do dia três de março de dois mil e vinte, na Sala da Pós-Graduação do
Câmpus, teve início a trigésima quinta Reunião Ordinária do CONCAMP, sob a Presidência do Diretor do
Câmpus, JAIR FELIPE GARCIA PEREIRA RAMALHO, e contando com a presença dos conselheiros:
ELIZABETH FONSÊCA PROCESSI, GIOVANE LEAL DE SOUZA SILVA, MARIA CLÁUDIA DA COSTA MARTINS,
RAPHAELLA MELO DOS SANTOS, TAMYS LUIZ FERNANDES e WILLIAN PEREIRA. Verificada a existência do
quórum regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão cumprimentando a todos. A seguir
apresentou a seguinte pauta a ser discutida: Aprovação da Ata da 34 ª Reunião Ordinária, que em
apreciação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a segunda pauta foi um informativo sobre o Projeto
Integração Lavoura-Pecuária (ILP) pré aprovado no CONCAMP. As servidoras Elizabeth Fonsêca e Letícia
Pastore informaram que o Projeto teve um desdobramento onde serão montadas cinco unidades
demonstrativas no Câmpus que vão ser usadas para o dia de Campo da Reunião Técnica de Manejo e
Pastagem. E também será montado um experimento de ILP em parceria com a Fazenda Abadia. A terceira
pauta da reunião foi apresentada pelos servidores Túlio Leite e Carlos Wagner que apresentaram sete
projetos internos para aprovação, relacionados à entomologia, agricultura e animal. Todos foram aprovados
por unanimidade, com sugestões para que os projetos relacionados com a parte do controle biológico
sejam feitas propostas de transferência de tecnologia e capacitações para grupos de interesses. O
conselheiro WILLIAN ressalta a importância de estabelecer parâmetros para incentivar não somente
Projetos Internos como também a busca de parcerias em Projetos Externos para captação maior de
recursos. Foi adicionado como extra pauta o planejamento de dois mil e vinte de WILLIAN que apresentou
as suas atividades durante o ano, seus projetos, cursos e eventos em que gostaria de participar e suas
ações de extensão. O Presidente JAIR FELIPE lembrou que os eventos e cursos que os servidores quiserem
participar durante este ano deverão ser passados pela aprovação no CONCAMP com antecedência ao envio
a CODEP. O conselheiro GIOVANE ressalta o desafio da construção de um modelo de planejamento anual
que atenda ao PDI e que contenha todas as demandas dos servidores. Prosseguiu com a apresentação do
calendário de extensão deste ano. Aproveitou para pedir a liberação do servidor Túlio Leite para participar
do XVIII Congresso de Ovos APA que será realizado nos dias dezessete e dezenove de março, sendo
aprovada por unanimidade pelos conselheiros. Também foram aprovados o planejamento de WILLIAN e o
calendário de extensão de dois mil e vinte. Nos informes gerais, a conselheira ELIZABETH informa que ela
irá realizar na UENF análises de cento e sessenta amostras de cana de açúcar do Projeto Cana Forrageira
do Convênio com a Prefeitura Municipal de Miracema, com contrapartida de reagentes financiados pelo
próprio projeto. Para encerrar, o presidente JAIR FELIPE menciona um dos assuntos da última Reunião do
CONSU de fevereiro, na qual participou, relatando que o governo exige que a folha de pagamento não
ultrapasse o limite orçamentário anual, limitando o uso de recurso pessoal. Para constar, eu ANA CRISTINA
DIAS MACHADO LUSTOZA, secretariei, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, vai
assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.
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