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

 
 

ATA Nº 3563 / 2020 - DIRCCG (12.28.01.08) 
 
Nº do Protocolo: 23083.063711/2020-70

Seropédica-RJ, 01 de dezembro de 2020.

ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CÂMPUS CAMPOS DOS GOYTACAZES
(CONCAMP) DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, REALIZADA EM TRÊS DE
NOVEMBRO DE 2020.

Às oito horas do dia três de novembro de dois mil e vinte, através da plataforma digital da rede nacional de
ensino e pesquisa, teve início a quadragésima primeira 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, MARIA CLÁUDIA DA COSTA MARTINS, TAMYS LUIZ
FERNANDES, RAPHAELLA MELO DOS SANTOS, WILLIAN PEREIRA e o suplente RAFAEL HYDALGO. 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 40ª Reunião Ordinária, que em
apreciação, foi aprovada por unanimidade com algumas alterações. Em seguida, o presidente JAIR FELIPE
relatou a situação da área do Câmpus. Foi feita uma reunião com a Usina São José, a Prefeitura de Campos
dos Goytacazes e a UFRRJ para tentar negociar um quarto da área atual do Câmpus para uso institucional.
A Prefeitura concordou com as demandas da Usina São José e a negociação está sendo encaminhada para
uma resolução. Foi adicionada à Reunião duas extrapautas solicitadas pelo conselheiro WILLIAN. Ele
apresentou um organograma do fluxo dos projetos do CCG, com um texto informativo sobre como
ocorreria esse fluxo. O manual de iniciação de Projetos está sendo finalizado e será apresentado na
próxima reunião ordinária. O fluxo dos projetos foi aprovado por unanimidade. A segunda extrapauta foi
sobre a deliberação cento e noventa e um do CEPE sobre o Regimento Geral dos Grupos de Pesquisas da
UFRRJ e que foi aprovado na última reunião do CEPE. WILLIAN enfatizou a estrutura da composição do
grupo de pesquisa do artigo cinco do capítulo três do Regimento, ressaltando que o líder não precisa ser
docente e sim servidor do quadro permanente ativo da UFRRJ com título de doutor. Prosseguiu informando
que haverá ainda a consolidação desse grupo no Câmpus e que servidores aposentados também poderão
fazer parte deste grupo como membros associados. Nos informes gerais, WILLIAN comenta sobre a sua
participação e do Câmpus no projeto de rotulagem de alimentos no México. O projeto trouxe informações
importantes para o consumidor mexicano, com acesso à informação e possibilidade de escolha de produtos
mais saudáveis, e que também beneficiou o setor canavieiro mexicano. O projeto resultou na publicação de
um livro. Willian também fez menção de uma publicação recente de sua autoria na revista científica
"Nutrient Cycling in Agroescosystems". A conselheira MARIA CLÁUDIA informa que já pode ser marcada as
férias no sistema SIGRH para dois mil e vinte um. O presidente JAIR FELIPE informa que a RIDESA vai
fazer lançamento de 21 variedades de cana-de-açúcar e a UFRRJ vai lançar a RB108519 e o servidor JOSIL
complementa a explicação dessa variedade. JAIR FELIPE prossegue também informando sobre o Encontro
do ERES que ocorrerá em dezembro de forma online. A conselheira ELIZABETH também informa que a
Reunião Técnica de Manejo de Pastagens do Câmpus também ocorrerá online, via plataforma do Facebook
do Câmpus no dia vinte e cinco de novembro às quatorze horas, com quatro palestras. JAIR FELIPE
menciona sua participação no fórum de dirigentes de ensino superior da FIDESC com perguntas elaboradas
das universidades para os candidatos à Prefeito de Campos dos Goytacazes. Para constar, eu RAPHAELLA
MELO DOS SANTOS lavrei a presente ata.
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