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Nº do Protocolo: 23083.056741/2020-20

Seropédica-RJ, 03 de novembro de 2020.

ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CÂMPUS CAMPOS DOS GOYTACAZES
(CONCAMP) DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, REALIZADA EM SEIS DE
OUTUBRO DE 2020.

Às oito horas e trinta minutos do dia seis de outubro de dois mil e vinte, através da plataforma digital da
rede nacional de ensino e pesquisa, teve início a quadragésima 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, ANA CRISTINA DIAS MACHADO LUSTOZA, 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 39ª
Reunião Ordinária, que em apreciação, foi aprovada por unanimidade com algumas alterações. Em seguida,
a segunda pauta sobre o registro institucional de documentos foi apresentada pelo conselheiro GIOVANE. O
conselheiro sugere que as atas do CONCAMP sejam registradas no Sistema Integrado de Patrimônio,
Administração e Contratos (SIPAC) da UFRRJ e assinadas digitalmente por todos os conselheiros presentes
nas reuniões. A sugestão foi aprovada por unanimidade. Prosseguiu apresentando um fluxograma de
procedimentos para aprovação de projetos internos, tramitando, através do SIG, nos setores da chefia
imediata e setor responsável que ao avaliar o mérito, encaminharia ao CONCAMP para aprovação e logo
após ao registro junto a Pró-Reitoria relacionada. O presidente JAIR FELIPE e o conselheiro WILLIAN
fizeram algumas considerações sobre a condição de não existir no sistema SIG o setor de ensino e
pesquisa. Ficou como pendência para a próxima reunião, o aprimoramento deste fluxograma para avaliação
dos projetos até chegar ao CONCAMP, levando em conta o regimento do Câmpus. Em seguida, GIOVANE
prosseguiu com a terceira pauta sobre comunicação institucional. O conselheiro ressalta a importância da
transparência das informações do Câmpus para todos os servidores. Ele sugere que haja a divulgação das
reuniões do CONCAMP pelos meios de comunicação institucional e pelo site, e que também mantenha a
divulgação das atas do CONCAMP no site, no qual se encontram desatualizadas. Ainda sugere que a
secretaria envie junto com a pauta do CONCAMP, as pautas dos Conselhos Superiores (do CEPE e CONSU)
para os membros do CONCAMP para conhecimento. Por unanimidade, os conselheiros aprovaram as
sugestões. Ressalta que suas solicitações de algumas atualizações no site do Câmpus ainda não foram
respondidas pela Comissão de comunicação. No quarto assunto da pauta sobre as ferramentas digitais de
trabalho, GIOVANE menciona a plataforma CONVERSE, recomendado pela Administração Superior como
meio de comunicação oficial entre os servidores da Universidade. Solicita que haja a divulgação dessa
plataforma para os servidores do Câmpus e que as informações oficiais do Câmpus sejam feitas nela. Os
conselheiros aprovaram a pauta. GIOVANE prossegue com a quinta pauta sobre a Mostra de Extensão
deste ano informando que ocorrerá nos dias vinte a vinte e três de outubro com a presença do Reitor e
Pró-Reitor de Extensão, com conferências, palestras e mesas redondas online, e que já estão abertas as
inscrições. O Conselheiro WILLIAN pede uma extra-pauta sobre a segurança no Câmpus. WILLIAN ressalta
que deve insistir no relato com a Reitoria sobre a precariedade da segurança no Câmpus e que tem havido
constantes invasões na área. Solicita também maior atenção dos seguranças do Câmpus pois estão
liberando entrada de pessoas sem identificação. A conselheira ELIZABETH também pede uma extra-pauta
sobre a questão da insalubridade. Ela indaga se o pessoal que tem que fazer pesquisa essencial no campo
poderia receber insalubridade colocando no sistema trabalho com revezamento. A conselheira MARIA
CLÁUDIA ressalta que nesse caso também há necessidade de se assinar a folha de ponto nesses dias. O
presidente JAIR FELIPE informa que é possível fazer pesquisa mostrando a sua essencialidade do trabalho e
que no caso está de acordo, pois há a necessidade da manutenção das plantas cultivadas, e que irá
justificar no relatório de ponto. Nos informes gerais, ELIZABETH informa que o Projeto Sistema de
Integração Lavoura-Pecuária para as condições do Norte-Fluminense foi aprovado em definitivo pela
Agrisus, tendo como coordenadora a servidora Letícia Pastore. JAIR FELIPE menciona sua participação na
reunião da RIDESA e sua participação na FIDESC para o debate de candidatos a prefeito de Campos dos
Goytacazes. Para constar, eu ANA CRISTINA DIAS MACHADO LUSTOZA, secretariei, lavrei a presente ata.
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