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ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CÂMPUS CAMPOS DOS GOYTACAZES (CONCAMP) DA
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, REALIZADA EM DOIS DE MARÇO DE 2021.

Às oito horas e trinta minutos do dia dois de março de dois mil e vinte e um, através da plataforma digital da rede nacional de ensino
e pesquisa, teve início a quadragésima quarta Reunião Ordinária do CONCAMP, sob a Presidência do Diretor do Câmpus, JAIR
FELIPE GARCIA PEREIRA RAMALHO, e contando com a presença dos conselheiros: MARIA CLÁUDIA DA COSTA
MARTINS, TAMYS LUIZ FERNANDES, RAPHAELLA MELO DOS SANTOS, GIOVANE LEAL DE SOUZA SILVA 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 43ª Reunião Ordinária, que em apreciação, foi aprovada por unanimidade. Em 
seguida, o conselheiro GIOVANE apresentou a segunda pauta sobre o planejamento da Coordenação de Extensão para dois mil e
vinte e um. GIOVANE apresentou as propostas das ações da coordenação de extensão, as atribuições e os resultados esperados
durante o ano. O planejamento foi aprovado por unanimidade. No terceiro assunto da pauta, GIOVANE apresentou o Calendário de
ações de extensão para o ano de dois mil e vinte um que foi aprovado por unanimidade. GIOVANE prossegue com o quarto assunto
da pauta sobre depósitos de agrotóxicos no Câmpus. Ele apresentou um relatório das condições de armazenamento e a destinação de
agrotóxicos do Câmpus com propostas de melhorias. GIOVANE menciona que ele e sua equipe técnica tem realizado a adequação e
destinação dos agrotóxicos do Câmpus tendo como depósito de agrotóxicos na "Genética". No quinto assunto da pauta, o
conselheiro TAMYS pediu a aprovação dos projetos da COAGRO e da ASFLUCAN. Durante a reunião o conselheiro TAMYS
apresentou detalhadamente os Projetos com seus planos de trabalho. GIOVANE ressalta que os projetos deveriam ser enviados antes
da reunião para que os conselheiros pudessem ler detalhadamente. Os projetos foram aprovados por unanimidade e serão destinados
para aprovação das instâncias superiores, CEPE ou CONSU. A sexta pauta foi sobre aprovação de horário especial para o servidor
Tamys Luiz Fernandes. TAMYS explica que foi aprovado em primeiro lugar para cursar o mestrado na UENF na linha de pesquisa
de melhoramento de plantas e que irá realizar a compensação dos horários no Câmpus. Os conselheiros aprovaram, por
unanimidade, o horário especial do servidor Tamys para realização do curso de mestrado. Nos informes gerais, o presidente JAIR 
FELIPE informa que o Ministério Público está cobrando a criação no Câmpus da Comissão dos Direitos Humanos das
Universidades com no mínimo três membros e máximo cinco. Jair menciona que durante a reunião ordinária do CONCAMP no dia 
seis de fevereiro de dois mil e dezoito, constando na décima quarta ata a aprovação desta comissão, porém não houve inscritos para
compor. JAIR FELIPE informa que irá responder por ofício ao Ministério Público justificando a não criação, ainda, desta comissão. 
WILLIAN menciona sobre o projeto de Maricá que já está em sua tramitação final e que já foi aprovado no CONSU. GIOVANE e
RAPHAELLA enfatizaram que houve melhora nos ruídos de comunicação com a criação do grupo de whatsapp dos vigilantes do
Câmpus. Para constar, eu  lavrei a presente ata.Ana Cristina Dias Machado Lustoza
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