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

 
 

ATA Nº 2707 / 2020 - DIRCCG (12.28.01.08) 
 
Nº do Protocolo: 23083.051694/2020-28

Seropédica-RJ, 06 de outubro de 2020.

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CÂMPUS CAMPOS DOS GOYTACAZES
(CONCAMP) DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, REALIZADA EM DOIS DE
JUNHO DE 2020.

Às oito horas e trinta minutos do dia dois de junho de dois mil e vinte, através da plataforma digital da
rede nacional de ensino e pesquisa, teve início a trigésima sexta 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. Também
estava presente a representante do SINTUR, ISABELA CRISTINA TELES TERRA. 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 35 ª Reunião Ordinária, que em
apreciação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a segunda pauta foi para aprovação do Projeto com
a empresa Agro Unione, apresentado pelo conselheiro TAMYS, cuja duração será de 3 anos, com atividade
voltada para o melhoramento e cultivo de cana-de-açúcar. O projeto foi aprovado por unanimidade. A
terceira pauta da reunião foi para aprovação do projeto Trabbio, apresentado pelo conselheiro WILLIAN, em
parceria com a Universidade de Ciências Aplicadas de Colônia da Alemanha. O projeto foi aprovado por
unanimidade. Entrou como extra pauta, a pedido do conselheiro GIOVANE, e apresentado por ele, um curto
vídeo divulgando as atividades técnicas do Câmpus do ano de dois mil e dezenove. O vídeo foi aprovado
por unanimidade para publicação e divulgação em redes sociais e eventos do Câmpus. WILLIAN ressaltou
que deveria haver um investimento na publicidade do Câmpus e que deveria ser contratado um profissional
dedicado a criação e divulgação desse serviço. O conselheiro WILLIAN apresentou a quarta pauta definindo
as quatro linhas de pesquisa e projetos atuais do Câmpus, para serem aprovadas e oficializadas no site. As
linhas de pesquisas apresentadas: melhoramento genético e manejo da cana-de-açúcar; avaliação e
produção de forragem para o Norte e Noroeste Fluminense; manejo de pastagens do Norte e Noroeste
Fluminense; novos cultivos, tecnologias e sistemas de produção para o Norte e Noroeste Fluminense. As
linhas de pesquisas foram aprovadas por unanimidade. Continuando, WILLIAN segue para a quinta pauta
que é sobre a participação em projetos externos. WILLIAN descreve seus projetos externos que são: co-
orientação no projeto de mestrado do Programa de Produção Vegetal na UENF, projeto em parceria com a
UENF e EMBRAPA solos e projeto em parceria com a EMBRAPA Agrobiologia. Seus projetos externos foram
aprovados por unanimidade. Foi sugerido pelos conselheiros GIOVANE E ELIZABETH que haja uma
tramitação desses projetos tantos internos quanto externos, através de abertura de processo destinado ao
CONCAMP para que haja maior controle e registro de informações. A conselheira MARIA CLÁUDIA sugeriu
que os conselheiros criem um fluxograma de como esses processos tramitariam para o CONCAMP para que
seja votado na próxima reunião ordinária. A sexta pauta foi apresentada pelo conselheiro GIOVANE que
informou sobre a chamada pública de inscrição de atividades acadêmicas, culturais e artísticas na
plataforma "Central Extensionista de Dados". Continuando, a sétima pauta, GIOVANE informa que haverá
um levantamento sobre o uso de tecnologias digitais para os técnicos responderem no intuito de saber
como está sendo a acessibilidade dos servidores neste período e as diferenças existentes entre os
membros da comunidade universitária. Na oitava pauta, o presidente JAIR FELIPE, sugere que as
atividades essenciais de campo do Câmpus realizadas por terceirizados e técnicos sejam retornadas em
revezamento visto que o município se encontra na fase laranja de "lockdown" da pandemia do coronavírus.
Solicitou à coordenação administrativa que providencie máscaras e álcool gel para esses funcionários. Uma
extra pauta foi adicionada, que foi aprovação do relatório das atividades de dois mil e dezenove do CCG,
que foi aprovado por unanimidade. Nos informes gerais WILLIAN comunicou que está participando de um
grupo de trabalho de infraestrutura e tecnologia da Universidade. O presidente JAIR FELIPE informa que
quem tiver interesse em mostrar algum tema do Câmpus no programa de rádio do ex-servidor Pedro Nilson
aos sábados, pode gravar a matéria por áudio e enviar via whatsapp. Para constar, eu ANA CRISTINA DIAS
MACHADO LUSTOZA, secretariei, lavrei a presente ata.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/10/2020 16:32 ) 
ANA CRISTINA DIAS MACHADO LUSTOZA 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
DIRCCG (12.28.01.08) 

Matrícula: 2417685 

(Assinado digitalmente em 07/10/2020 09:25 ) 
ELIZABETH FONSECA PROCESSI 

ZOOTECNISTA 
DIRCCG (12.28.01.08) 

Matrícula: 2407826 

(Assinado digitalmente em 06/10/2020 17:13 ) 
GIOVANE LEAL DE SOUZA SILVA 

ENGENHEIRO AGRONOMO 
CEXTECAMPOS (11.39.00.04) 

Matrícula: 2261253 

(Assinado digitalmente em 07/10/2020 10:20 ) 
ISABELA CRISTINA TELES TERRA 

TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
CADMGOY (11.39.99) 
Matrícula: 1114792 

(Assinado digitalmente em 06/10/2020 16:35 ) 
JAIR FELIPE GARCIA PEREIRA RAMALHO 

DIRETOR - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE 

DIRCCG (12.28.01.08) 
Matrícula: 140316 

(Assinado digitalmente em 07/10/2020 08:45 ) 
MARIA CLAUDIA DA COSTA MARTINS 

AUX EM ADMINISTRACAO 
CADMGOY (11.39.99) 
Matrícula: 1831835 
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(Assinado digitalmente em 06/10/2020 17:10 ) 
RAPHAELLA MELO DOS SANTOS 

COORDENADOR - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE 

CADMGOY (11.39.99) 
Matrícula: 2258325 

(Assinado digitalmente em 06/10/2020 17:10 ) 
TAMYS LUIZ FERNANDES 
ENGENHEIRO AGRONOMO 

DIRCCG (12.28.01.08) 
Matrícula: 2212024 

(Assinado digitalmente em 08/10/2020 09:24 ) 
WILLIAN PEREIRA 

ENGENHEIRO AGRONOMO 
DIRCCG (12.28.01.08) 

Matrícula: 2244135 
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