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

 
 

ATA Nº 2708 / 2020 - DIRCCG (12.28.01.08) 
 
Nº do Protocolo: 23083.051697/2020-61

Seropédica-RJ, 06 de outubro de 2020.

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CÂMPUS CAMPOS DOS GOYTACAZES
(CONCAMP) DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, REALIZADA EM SETE DE
JULHO DE 2020.

Às oito horas e trinta minutos do dia sete de julho 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, 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 36 ª Reunião Ordinária, que em apreciação, foi aprovada por unanimidade,
com alterações. Em seguida, a segunda pauta foi para mostrar o Regimento Geral dos laboratórios de
pesquisa da Universidade, enviado na última reunião do CEPE. O conselheiro GIOVANE, disponibilizou o
regimento para os demais membros do CONCAMP e ressaltou alguns artigos, como o primeiro, no qual os
laboratórios devem estar vinculados a uma organização, e que no caso do Câmpus, seria à Direção. E
enfatizou o artigo quarto que explica que o coordenador do laboratório poderá ser além de docente, um
servidor técnico-administrativo devidamente capacitado. O coordenador tem que ser nomeado em portaria.
A terceira pauta apresentada pelo conselheiro TAMYS, foi para informar sobre o andamento do Projeto do
Câmpus Campos dos Goytacazes, que precisa de mais revisões para estar finalizado. Uma reunião para
discutir o projeto será marcada para semana seguinte. A quarta pauta foi para apresentar a proposta de
diretrizes para o plano de retomada de atividades administrativas e acadêmicas da UFRRJ. O presidente
JAIR FELIPE explicou que as fases de retomada das atividades foram divididas em quatro bandeiras
(vermelha, amarela, verde e branca) e que as mudanças de bandeiras serão informadas pelo Comitê de
Acompanhamento do Novo Coronavírus da UFRRJ. A proposta será apresentada em uma reunião para os
Diretores e em seguida será discutida no CONSU para aprovação. A conselheira ELIZABETH questionou que
deveria haver também um protocolo de segurança para as atividades de campo. O conselheiro GIOVANE
sugeriu uma versão mais simplificada para o Câmpus Campos dos Goytacazes. Como extra pauta, a pedido
do servidor engenheiro agrônomo Josimar Nogueira, foi aprovada a proposta de um levantamento
permanente da fertilidade do solo no Norte Fluminense que auxiliará na informatização dos dados de
análise de solo do Câmpus. Nos informes gerais, a conselheira ELIZABETH relatou a sua experiência e de
seus colegas de trabalho que foram fazer avaliação biométrica de experimento no município de Miracema, e
que houve muita dificuldade na colheita devido às condições ambientais e de distanciamento social. O
presidente JAIR FELIPE sugeriu fazer apenas uma amostragem em parcelas da parte bromatológica e que a
colheita naquelas condições fica inviável. Em seguida, ELIZABETH também mencionou sobre a sua
participação na reunião do CONSU no dia vinte e nove de junho e alguns assuntos discutidos como a
conjuntura e desafios acadêmicos para ensino remoto. ELIZABETH informou que ela e a servidora Letícia
Pastore enviarão trabalhos do Câmpus para participar do X Simpósio Brasileiro de Agropecuária Sustentável
e solicitou à Direção ajuda de custo para suas inscrições. WILLIAN comunicou que o relatório do Câmpus
será enviado em breve para todos após finalizações. O presidente JAIR FELIPE informou que irá participar
de reuniões com a COAGRO e ASFLUCAN para tratar de assuntos do melhoramento ainda nesta semana.
Para constar, eu ANA CRISTINA DIAS MACHADO LUSTOZA, secretariei, lavrei a presente ata.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/10/2020 16:44 ) 
ANA CRISTINA DIAS MACHADO LUSTOZA 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
DIRCCG (12.28.01.08) 

Matrícula: 2417685 

(Assinado digitalmente em 07/10/2020 09:27 ) 
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 16:47 ) 
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 

(Assinado digitalmente em 06/10/2020 17:11 ) 
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 



17/12/2020 https://sipac.ufrrj.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=630065

https://sipac.ufrrj.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=630065 2/2

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
https://sipac.ufrrj.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 2708, ano:

2020, tipo: ATA, data de emissão: 06/10/2020 e o código de verificação: 92bf934e63

https://sipac.ufrrj.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

