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ATA Nº 2709 / 2020 - DIRCCG (12.28.01.08) 
 
Nº do Protocolo: 23083.051709/2020-58

Seropédica-RJ, 06 de outubro de 2020.

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CÂMPUS CAMPOS DOS GOYTACAZES
(CONCAMP) DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, REALIZADA EM QUATRO
DE AGOSTO DE 2020.

Às oito horas e trinta minutos do dia quatro de agosto de dois mil e vinte, através da plataforma digital da
rede nacional de ensino e pesquisa, teve início a trigésima oitava 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, THYAGO HENRIQUE
VIEIRA DE MELLO GOMES DE AZEVEDO, TAMYS LUIZ FERNANDES, RAPHAELLA MELO DOS SANTOS 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 37 ª
Reunião Ordinária, que em apreciação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a segunda pauta foi
apresentada pelo conselheiro GIOVANE informando sobre a Mostra de Extensão em parceria com o IFF,
UENF e UFF, que irá ocorrer nos dias vinte a vinte e três de outubro deste ano através de modalidade
virtual. Prosseguiu explicando que serão realizadas conferências, mesas redondas e outras programações
ainda a definir e também a forma de como serão apresentados os resumos enviados pelos colegas. Em
seguida solicitou a aprovação do evento, que foi aprovado por unanimidade. Continuou com a terceira
pauta, informando sobre a 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) da UFRRJ que acontecerá
nos dias dezessete a vinte e três de outubro com diversas atividades como mini cursos online, mesas
online, oficinas, cards e vídeos de divulgação e integração com a Mostra de Extensão. O Edital já está
disponível no site da UFRRJ e as inscrições poderão ser feitas até quatro de setembro para quem quiser
participar. Solicitou o suporte da técnica de tecnologia de informação do Câmpus para esses eventos
virtuais. Em seguida, prosseguiu com a quarta pauta informando o Edital 01 de dois mil e vinte da Escola
de Extensão para submissão de propostas de cursos de extensão. Servidores Docentes, efetivos e
substitutos, e técnicos administrativos de nível superior, pertencentes ao quadro da UFRRJ estão
convidados a apresentarem propostas de cursos de extensão. As propostas deverão ser apresentadas no
SIGAA com pelo menos vinte e cinco dias de antecedência do início previsto para as atividades do curso.
Na quinta pauta o conselheiro TAMYS mencionou que ainda está faltando avançar no plano de trabalho do
Projeto CCG. GIOVANE sugeriu: 1- que fosse marcada no CONCAMP a data de uma reunião sobre o Projeto
CCG, e 2- que houvesse uma reunião com a FAPUR para tirar as dúvidas das alterações adaptadas à
realidade do Câmpus durante as reuniões do CONSU e do CEPE, para que haja um melhor entendimento e
elaboração do projeto. O conselheiro WILLIAN ressaltou a importância de que toda a equipe do projeto
participe mais efetivamente da elaboração e que fossem definidas as pessoas responsáveis por cada
estrutura do projeto, colocando prazos para finalização. O presidente JAIR FELIPE sugeriu que fosse
marcada uma reunião na semana seguinte para que TAMYS apresentasse o plano de trabalho e a partir de
então definir e dividir as tarefas. Nos informes gerais, o presidente JAIR FELIPE informou que foi marcada
para o dia sete de agosto uma reunião com os representantes da USINA SÃO JOSÉ para tentar renegociar
a área do Câmpus. Prosseguiu informando sobre o Protocolo para o retorno das atividades presenciais que
será votado na próxima reunião do CONSU. Informou também reuniões em que participou com a
Universidade da China para tratar de assuntos na área de plantas medicinais, e reunião com a COAGRO,
ASFLUCAN e Usina Nova Canabrava para tratar de trabalho conjunto na área do melhoramento da cana-de-
açúcar. A conselheira ELIZABETH informou sobre a sua participação nas últimas reuniões do CONSU
enfatizando a discussão do retorno das atividades presencias, principalmente dos técnicos, onde o sindicato
tem se mostrado bastante ativo quanto a segurança para o retorno, que ainda não tem data prevista.
Continuou informando que ela e a servidora Letícia Pastore submeteram projetos na Agrisus e que
também, os seis resumos enviados por elas para o X Simpósio Brasileiro de Agropecuária Sustentável
foram aprovados. O conselheiro WILLIAN comunicou que irá acontecer uma reunião para tratar e fechar o
Projeto de Maricá. Para finalizar, GIOVANE fez algumas sugestões de alterações no site do Câmpus que
serão avaliadas pela diretoria e pela comissão de comunicação do Câmpus. Para constar, eu ANA CRISTINA
DIAS MACHADO LUSTOZA, secretariei, lavrei a presente ata.
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