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

 
 

ATA Nº 2711 / 2020 - DIRCCG (12.28.01.08) 
 
Nº do Protocolo: 23083.051734/2020-31

Seropédica-RJ, 06 de outubro de 2020.

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CÂMPUS CAMPOS DOS GOYTACAZES
(CONCAMP) DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, REALIZADA EM DOIS DE
SETEMBRO DE 2020.

Às oito horas e trinta minutos do dia dois de setembro de dois mil e vinte, através da plataforma digital da
rede nacional de ensino e pesquisa, teve início a trigésima nona 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, 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 38 ª Reunião Ordinária, que em
apreciação, foi aprovada por unanimidade com algumas alterações. Em seguida, a segunda pauta foi
apresentada pelo conselheiro GIOVANE informando que o Edital da 17ª Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia (SNCT) da UFRRJ foi concluído, publicado e retificado o prazo de inscrições. Em seguida,
prosseguiu com a terceira pauta solicitando uma reunião para discutir o Projeto Câmpus Campos dos
Goytacazes (CCG), que em votação foi agendada para o dia vinte e um de setembro no horário das oito e
trinta. O presidente JAIR FELIPE propõe que cada participante leve para a reunião uma proposta para o
projeto. O conselheiro WILLIAN solicita um levantamento das despesas do Câmpus para ser discutida
durante a reunião. Na quarta pauta o conselheiro GIOVANE explica que com o novo regimento aprovado da
Câmara de Extensão, há necessidade de que o representante técnico-administrativo indicado tenha título
de doutor, e que além disso, seja criada, por indicação do diretor do Câmpus, uma comissão de extensão
formada por dois técnicos-administrativos de nível superior. O presidente JAIR FELIPE questiona sobre a
exigência da titulação de doutor, pois na unidade do Câmpus Campos dos Goytacazes há poucos técnicos
doutores e que a indicação dos representantes será após a aprovação no CONCAMP. Nos informes gerais, o
presidente JAIR FELIPE informou sobre o Protocolo para o retorno das atividades presenciais que já foi
aprovado na reunião do CONSU, no entanto ainda sem previsão da saída da bandeira vermelha. Prosseguiu
informando que na reunião no dia sete de agosto com os representantes da USINA SÃO JOSÉ houve a
possibilidade de renegociar a área do Câmpus. Será agendada uma reunião com o Procurador da Prefeitura
de Campos dos Goytacazes, junto com a reitoria e o jurídico para tentar trocas de parte da área com a
Prefeitura e posterior doação ao Câmpus. Continuou informando sobre solicitações de transferência de
servidores do Câmpus para o Câmpus de Seropédica. A conselheira ELIZABETH informa sobre os
experimentos em Miracema e IFF Bom Jesus que foram bem sucedidas as colheitas. Informa também, que
o Projeto Sistema de Integração Lavoura-Pecuária para as condições do Norte-Fluminense foi selecionado
para análise final na Agrisus. GIOVANE menciona sobre seu experimento na cidade de Paraty, e também
parabeniza a coordenação administrativa pelo trabalho para a melhoria da iluminação no Câmpus. WILLIAN
informa dificuldades com algumas questões burocráticas com o financiador alemão do Projeto Trabbio. Para
constar, eu ANA CRISTINA DIAS MACHADO LUSTOZA, secretariei, lavrei a presente ata.
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