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ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CÂMPUS CAMPOS DOS GOYTACAZES (CONCAMP) DA
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, REALIZADA EM DOIS DE FEVEREIRO DE 2021.

Às oito horas e trinta minutos do dia dois de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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: ELIZABETH FONSÊCA
PROCESSI, WILLIAN PEREIRA. MARIA CLÁUDIA DA COSTA MARTINS  e  GIOVANE LEAL DE SOUZA SILVA

erificada a existência do quórumTambém estava presente a representante do SINTUR, ISABELA CRISTINA TELES TERRA. V
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão cumprimentando a todos. A seguir apresentou a seguinte pauta a ser
discutida: Aprovação da Ata da 42ª Reunião Ordinária, que em apreciação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o 
conselheiro WILLIAN apresentou a segunda pauta sobre o planejamento da Coordenação de Ensino e Pesquisa para dois mil e vinte
e um. WILLIAN apresentou as propostas de ações de ensino e pesquisa, as atribuições e os resultados esperados durante o ano. O
presidente JAIR FELIPE sugeriu que as outras coordenações também pudessem usar este modelo para fazerem seus planejamentos,
e até mesmo para ajudar no planejamento estratégico do Câmpus. No terceiro assunto da pauta, WILLIAN apresentou o Manual de
Iniciação de Projetos desenvolvido por ele e equipe, enfatizando o fluxo de projeto para obter a sua validação no Câmpus e
prosseguir para os setores superiores responsáveis. Nos informes gerais, a representante da Comissão de Comunicação do Câmpus,
ISABELA CRISTINA, informou sobre a reunião que teve com a comissão de comunicação juntamente com o servidor GIOVANE e
o Diretor JAIR FELIPE e que as novas solicitações das alterações no site do Câmpus serão realizadas. WILLIAN informou que está
participando na comissão do projeto "Viva Ciência" da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. Prosseguiu informando
sobre o projeto Trabbio que obteve o recurso financeiro e informou também a aprovação do projeto Agroecologia de Maricá-RJ com
previsão de iniciar em março ou abril. O presidente JAIR FELIPE mencionou sobre furtos e invasões no Câmpus, o que gerou a
necessidade de reforçar a segurança do Câmpus, solicitada através de memorandos à Administração Central, e a criação de um
grupo no whatsapp com os vigilantes do Câmpus para manter tudo informado. GIOVANE menciona sobre o trabalho com a equipe
técnica para adequação do armazenamento dos agrotóxicos do Câmpus. Para constar, eu  lavreiAna Cristina Dias Machado Lustoza
a presente ata.
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