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

ATA Nº 134/2021 - DIRCCG (12.28.01.08) 

 23083.006490/2021-13Nº do Protocolo:
Seropédica-RJ, 02 de fevereiro de 2021.

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CÂMPUS CAMPOS DOS GOYTACAZES (CONCAMP) DA
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, REALIZADA EM PRIMEIRO DE DEZEMBRO DE 2020.

Às oito horas e trinta minutos do dia primeiro de dezembro de dois mil e vinte, através da plataforma digital da rede nacional de
ensino e pesquisa, teve início a quadragésima segunda Reunião Ordinária do CONCAMP, sob a Presidência do Diretor do Câmpus,
JAIR FELIPE GARCIA PEREIRA RAMALHO, e contando com a presença dos conselheiros: GIOVANE LEAL DE SOUZA
SILVA, MARIA CLÁUDIA DA COSTA MARTINS, TAMYS LUIZ FERNANDES, RAPHAELLA MELO DOS SANTOS e 
WILLIAN PEREIRA. erificada aTambém estava presente a representante do SINTUR, ISABELA CRISTINA TELES TERRA. V
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 41ª Reunião Ordinária, que em apreciação, foi aprovada por unanimidade com
algumas alterações. Em seguida, o conselheiro GIOVANE apresentou a segunda pauta sobre a indicação do novo Conselheiro da 
Coordenação de Extensão. Ele informou que alguns servidores do Câmpus foram removidos para Seropédica, entre eles, Rafael
Hidalgo que fazia parte como membro suplente do CONCAMP. Giovane, então indicou a engenheira agrônoma, Letícia Pastore
Mendonça para ser sua suplente nas reuniões do CONCAMP. A substituição foi aprovada por unanimidade. GIOVANE continuou
com a terceira pauta sobre a atualização no site do Câmpus. Sugeriu algumas atualizações que ainda não foram feitas como colocar
as atribuições do Regimento no Setor de Ensino e Pesquisa e colocar dois setores que estão no Regimento e que não estão na página.
Na aba do corpo administrativo foi sugerido retirar as funções dos servidores e colocar os nomes em ordem alfabética com seus
respectivos cargos e unidade de lotação. Também foi solicitado retirar da página o acesso ao indicador da cana-de-açúcar assim
como os servidores removidos para Seropédica e acrescentar no site as atas do CONCAMP atualizadas e a lista da composição dos
membros do CONCAMP. No quarto assunto da pauta ficaram aprovadas as datas das reuniões ordinárias do CONCAMP de dois mil
e vinte um, que serão realizadas nas primeiras terças-feiras de cada mês. Foi adicionado como extra pauta a definição da equipe que
irá trabalhar no Planejamento Estratégico do Câmpus. A princípio ficou aprovado que os servidores Jair Felipe Ramalho e Raphaella
Melo irão compor a equipe. Também foi mencionado a resolução normativa que dispõe sobre o relacionamento entre a UFRRJ e
fundações de apoio visando a execução de projetos da FAPUR que está em aprovação no CONSU e que os servidores do Câmpus,
Willian Pereira e Tamys Luiz Fernandes, estão participando da discussão. Nos informes gerais, o presidente JAIR FELIPE informou
que no dia oito de dezembro será votada, no CONSU, a lista tríplice para a escolha dos reitores que será enviada ao MEC.
Prosseguiu parabenizando os participantes da Reunião Técnica de Manejo de Pastagens. Informou sobre o XIX Encontro Técnico da
ERES que será realizado no dia dois de dezembro pela plataforma digital. A conselheira Maria Cláudia informou sobre a
convocação de uma nova servidora para o cargo de técnico-agropecuária, Aline Oliveira. O conselheiro WILLIAN informa que a
tramitação do projeto Trabbio já está em andamento e que só falta a agência alemã liberar o recurso. Para constar, eu Ana Cristina

 lavrei a presente ata.Dias Machado Lustoza
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