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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

Ata da 460ª Reunião Ordinária do Colegiado de Unidade da FEUFF 

Aos vinte e sete dias de outubro do ano de dois mil e vinte, às catorze horas deu início 1 

a quadringentésima sexagésima Reunião Ordinária do Colegiado de Unidade da 2 

Faculdade de Educação por videoconferência, devido à pandemia de COVID-19, 3 

dirigida por seu presidente, o Prof. Fernando de Araújo Penna. Registrou-se a 4 

presença dos membros docentes Zóia Ribeiro Prestes, Jaqueline Pereira Ventura, 5 

Nivea Maria da Silva Andrade, Mariana Lima Vilela, Mariana Paladino, José Artur 6 

Barroso Fernandes, Walcéa Barreto Alves, (titulares), Elaine Monteiro, Marta Nídia 7 

Varella Gomes Maia, Angela Rabello Maciel de Barros Tamberlini, Rejany dos Santos 8 

Dominick, Fernanda Ferreira Montes e Márcia Maria e Silva (suplentes); e do membro 9 

técnico-administrativo Nathalia Gonçalves Gomes (titular). Pauta da reunião: 1) 10 

Aprovação da ata da 459ª da Reunião Ordinária do Colegiado de Unidade; 2) 11 

Representante do Conselho Municipal de Educação; 3) FEUFF na Pandemia. O prof. 12 

Fernando inicia reunião dando boa tarde para todos e falou sobre a inclusão de um 13 

ponto de pauta antes de passar para os informes, que é a aprovação do plano de 14 

flexibilização da Coordenação do Curso de Pedagogia. 1º informe: Observatório de 15 

Educação da UFF: violência, inclusão e direitos humanos. O prof. Pablo Silva 16 

Machado Bispo dos Santos falou que estava representando a professora Valdelúcia 17 

Alves da Costa que estava fazendo uma live do Observatório sobre violência inclusão 18 

e direitos humanos no qual o professor atualmente ocupa a posição de vice-19 

coordenador. Dessa forma fica registrado a existência desse espaço do qual ele passa 20 

a fazer parte. 2º Informe: Situação dos terceirizados. O prof. Fernando disse que a 21 

empresa dos terceirizados, Araúna, teve seu último mês de contrato em setembro 22 

emitindo aviso prévio nesse processo. O professor disse ter feito um movimento para 23 

tentar indicar o nome dos funcionários para que eles continuassem na Faculdade de 24 

Educação. Tivemos uma reunião do GT de infraestrutura da UFF foram discutidas as 25 

atividades no período de trabalho remoto e disse que na reunião ficou sabendo que a 26 

empresa que ia entrar, a Rio Minas, entraria com a força de trabalho reduzida até que 27 

voltasse o trabalho presencial e que a nossa unidade ficaria com um servente e um 28 

líder que ficaria dividido em vários blocos. O prof. Fernando disse ter que escolher um 29 

dos cinco terceirizados para continuar e indicou o Thiago. Nesse processo a indicação 30 

da Faculdade de Educação não foi levada adiante pois as empresas têm sua 31 

autonomia para fazer as contratações, sendo assim, nenhum dos funcionários 32 
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continuou na Faculdade. O professor tentou falar com Ronconi, mas não conseguiu 33 

manter nenhum funcionário. O prof. Fernando entrou em contato com o novo 34 

Encarregado da empresa de limpeza, Fernando. O Encarregado disse que era para 35 

pegar o curriculum deles para futuras indicações de trabalho. O prof Fernando 36 

prosseguiu dizendo que também temos os terceirizados da empresa Plataforma que 37 

são a Patrícia, o Cardoso e o Marcos, os porteiros e o zelador, que continuam 38 

empregados e estavam trabalhando em escala, mas agora já voltaram a trabalhar 39 

todos os dias. O Marcos está indo para Faculdade todo dia e está com um porteiro que 40 

não é o Cardoso. O prof. disse que já fez o movimento com Ranconi que é o chefe da 41 

SOMA para tentar trazer o Cardoso de volta. Disseram que quando acabar a 42 

Pandemia ele vai voltar. Ficamos com os Marcos e estamos tentando recuperar o 43 

Cardoso e a Patrícia. 3º Informe: Banca Examinadora de Processos de 44 

Progressão de Professor Associado. A banca examinadora zerou todos os 45 

processos que estavam na Unidade via SEI. Agora faltam apenas quatro processos 46 

físicos. Fizemos uma reunião com a banca examinadora para ver as pendências e 47 

elaborar um novo documento de orientação para os professores frente a inclusão da 48 

promoção no SEI. O prof. Fernando disse que na reunião com o Reitor foi aberta uma 49 

possibilidade de os Diretores indicarem para o Gabinete do Reitor os casos mais 50 

periclitantes para receber uma atenção especial e resolver os processos que estão em 51 

atrasado. O Prof. Fernando disse que agora tem que colocar o RAD, além de estar 52 

com a assinatura tem que estar também com o RAD parcial que é um Rad. do ano 53 

corrente. 4º Informe: Reunião dos Diretores com o Reitor. O primeiro informe desta 54 

reunião foi a questão dos processos de progressão dos professores que estavam em 55 

atraso e foi pedido para se fazer uma lista desses processos. O Reitor pediu para 56 

mapear as vacâncias que vão surgindo e os editais dos concursos que puderam ser 57 

feitos esse ano, para quando surgirem as janelas de concursos. Além disso, a nossa 58 

Unidade tem um e-mail id UFF. Essa conta de e-mail tem o poder maior que as outras. 59 

5º informe: Utilização pelo exército do prédio da Faculdade de Educação para 60 

fazer o concurso sem autorização do Diretor. A reitoria assumiu a responsabilidade 61 

junto com a SOMA de fazer o concurso, mas não obteve a autorização formal do 62 

professor Fernando. A prof.ª Nívea disse que acha que esta é uma questão que deve 63 

ser levada para o Conselho Universitário. O prof. Fernando afirmou estar ainda 64 

investigando o assunto e disse que vai ouvir a Reitoria sobre o que aconteceu. A prof.ª 65 

Rejany acha que primeiro devemos solicitar informações a respeito para depois 66 

questionarmos o problema. 6º Informe: Empenho da Faculdade: O prof. Fernando 67 

mostra na Reunião o plano de aplicação dos recursos da LO. O professor disse que o 68 

Francisco é o Administrador e é responsável por toda a parte de empenho da LO. 69 

Temos um valor de material de consumo que somado ao material de serviço é um 70 

valor muito alto e não estamos utilizando este material por causa da Pandemia. O 71 

Francisco, em diálogo com a Janaina que é Chefe de orçamento vinculada ao Jailton 72 

da PROPLAN, conseguiu que a Faculdade ficasse com quarenta e cinco mil reais de 73 

capital para comprar ar condicionado e computadores. O Francisco conseguiu mudar a 74 

rubrica dos nossos recursos. O Prof. Fernando e o Francisco fizeram o planejamento 75 
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e, em uma reunião com a Vera que é a Pró-reitora da PROAD, estava tudo certo e em 76 

relação a este remanejamento do recurso de capital para fazer o empenho. Mas, 77 

semana passada, o Francisco percebeu que não estava acontecendo o empenho, a 78 

reitoria acabou voltando atrás e não fez esse remanejamento. Por fim, ficamos com 79 

planejamento final de R$53.572, 88 (cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e dois 80 

reais e oitenta e oito centavos) de consumo e mil de material permanente. Por fim, 81 

conseguimos comprar com o recurso de capital que ficamos três computadores e três 82 

monitores. Compramos um computador para Unidade e um ar condicionado Split para 83 

resolver o problema da secretaria. Vamos comprar álcool gel, 500 litros de álcool gel e 84 

álcool líquido. Foram compradas máscara com visor para leitura labial. Pegamos 85 

desses recursos 1000 reais e passamos para PROPI para pagamento do DOI, a 86 

princípio, da revista Trabalho Necessário e da Revista Aleph. Como estamos com a 87 

folga no capital de custeio conseguimos usar parte do capital de custeio para pagar 88 

excepcionalmente neste ano os DOIs. A professora Jaqueline falou da necessidade de 89 

se colocar um ar condicionado na sala 525, a professora pediu atenção para quando 90 

chegar um ar condicionado novo e for feita a retirada e um ar condicionado antigo, 91 

remanejar este antigo para sala 525. Ela lembrou que fez um pedido por ofício de um 92 

ar condicionado para sala 525. O professor Fernando afirma que neste momento o 93 

que vai ser contemplado são as salas de aula. A aluna Natália Fonseca disse que 94 

temos que pensar algumas questões orçamentárias, e afirmou que estamos tendo 95 

uma sequência de ataques muito sérios. Ela falou da questão de compra de materiais 96 

para acessibilidade e inclusão o PDU que é o Plano de Desenvolvimento da Unidade e 97 

afirmou que este plano tem nos ajudado muito também nessa construção a partir de 98 

uma política de acessibilidade da Universidade. A aluna disse que foi feita uma 99 

listagem para compra de máscaras com visor, álcool gel, lixeiras, braile, mas que 100 

possuem algumas prioridades. No momento as prioridades são máscaras com visor 101 

para quem lida diretamente com estudantes que tem deficiência auditiva. O professor 102 

disse que ia marcar uma reunião com a Natália para discutir a questão de 103 

acessibilidade. 7º Informe Mudanças nos setores da FEUFF. O prof. Fernando 104 

agradece aos servidores da coordenação por ter trabalhado num período longo, 105 

sobrecarregados, mas garantiram o funcionamento do setor. O professor disse que fez 106 

um mapeamento dos setores para entender quais os lugares que demandavam mais 107 

funcionários e a coordenação era um setor que já tinha feito solicitações. O professor 108 

disse que os servidores TAEs do Núcleo de Extensão Nathalia Gomes, Luís Labrego e 109 

Cristiano Barros se ofereceram para ajudar na coordenação. A experiência foi um 110 

sucesso em termos de integração, o que levou a fazer uma mudança de setores. Os 111 

cinco servidores técnico-administrativos que estavam no núcleo de apoio e extensão, 112 

três TAEs (Luís, Nathalia e Cristiano) e duas pedagogas (Lidiane Nascimento e 113 

Renata Nascimento) se ofereceram a fazer esse movimento de apoio à coordenação. 114 

Assim, os cinco servidores que estavam no núcleo vão subir para coordenação que é 115 

o coração da Unidade. Eles pediram para aprovar e colocar como ponto de pauta o 116 

novo projeto de flexibilização da carga horária de trabalho dos técnico-administrativos 117 

da coordenação. O prof. Fernando também quer agradecer a as professoras Wálcea e 118 
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Lisete por receberem os servidores na coordenação e disse que a preocupação com o 119 

trabalho anteriormente desenvolvido pelo núcleo de extensão continua existindo e 120 

agora este núcleo fica vinculado a coordenação. Pauta da reunião: 1) Aprovação da 121 

Ata da 459ª reunião do Colegiado de Unidade. Todos os professores aprovaram a 122 

ata da 459ª reunião do Colegiado de Unidade, com a alteração solicitada pela Profª 123 

Angela Tamberlini nas quatro últimas linhas da página dois da ata nº 459. Onde  se lê: 124 

a profª Angela Tarberiline falou de sua participação em duas turmas de um curso da 125 

pós Lato Sensu, leia-se: A Prof.ª Angela Tamberlini falou da sua participação em 126 

dois cursos da Pós-Graduação Lato Sensu. A prof Angela afirmou a sua relevância,a 127 

despeito de toda a discussão... 2) Representante do Conselho Municipal de 128 

Educação. O prof. José Arthur falou que levou o assunto para a plenária do SSE, para 129 

indicação de um representante suplente no Conselho Municipal de Educação e que o 130 

Prof. André Martins se prontificou a assumir a função.  Todos os professores 131 

presentes nesta reunião do Colegiado de Unidade aprovaram a indicação do professor 132 

André Antunes Martins como suplente e da professora Marta Nídia Varella Gomes 133 

Maia, anteriormente na suplência, como titular, como representantes da FEUFF no 134 

Conselho Municipal de Educação. 3) Aprovação do novo plano de flexibilização da 135 

coordenação. O servidor Bruno Telles agradeceu aos colegas do grupo de extensão 136 

que se propuseram ajudar nos trabalhos na coordenação. Inicialmente a coordenação 137 

teve o plano de flexibilização da carga horária dos servidores técnico-administrativos 138 

negado, mas, com a adesão dos servidores do núcleo de extensão, a necessidade de 139 

servidores foi sanada. O Colegiado de Unidade aprovou o plano de flexibilização da 140 

coordenação, que será anexado a esta ata. O prof. Fernando agradece aos servidores 141 

Bruno Telles, Regis Telis, Érika Motta, Nathalia, Luís, Cristiano, Lidiane, Renata e à 142 

Coordenação pelo trabalho realizado. 4) FEUFF na Pandemia. O Prof. Fernando 143 

propõe chamar uma avaliação desse período remoto da unidade, pois se quisermos 144 

levar alguma questão ao Conselho Universitário, nós precisamos ter uma reunião 145 

ainda em novembro para que tenhamos tempo para encaminhar para os 146 

representantes no Conselho Universitário. A professora Walcéa falou que fez uma 147 

reunião com os professores do curso de Pedagogia e que uma questão foi levantada 148 

pelo professor Paulo Carrano: a questão das gravações das aulas e dos direitos de 149 

imagens. A prof.ª Walcéa disse que a UFF não deu uma diretriz clara para que nós 150 

tenhamos segurança de utilizar com tranquilidade a questão das gravações das aulas 151 

nas turmas. A prof.ª Rejany falou sobre a questão da gravação que só agora no atual 152 

momento o professor pode gravar, ela disse que existem muitas dúvidas dos 153 

professores em relação não apenas com relação ao uso de imagem, mas também 154 

com relação a poder ou não gravar se um aluno disser que não pode gravar a aula. A 155 

professora fala sobre trazer um advogado sindical que esteja atualizado com essa 156 

legislação até para que possamos saber nossos direitos, deveres e limitações. A prof.ª 157 

Rejany coloca a importância da participação dos alunos nessas questões e colocou 158 

também que é importante discutir sobre a quantidade de alunos nas salas de aula. Se 159 

começar a vacinação em janeiro, se será proposta a volta das aulas e como seria este 160 

retorno. A prof.ª Angela acha fundamental a avaliação do ensino remoto. A professora 161 
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disse que tem visto inúmeras manifestação de colegas a respeito das gravações das 162 

aulas. A prof.ª Elaine disse que deve ser feita uma avaliação deste período da 163 

Faculdade como um todo e disse que uma questão levantada pelo professor 164 

Sepúlveda é questão dos equipamentos o quanto é difícil aos estudantes 165 

acompanharem por celular, estudantes que têm necessidade de compartilhar 166 

computadores, e, também, as questões dos docentes que tiveram que adequar seus 167 

planos de internet.  A professora Fernanda propôs a construção de uma agenda para 168 

saber se o próximo semestre vai ou não ser remoto.  A prof. Marta disse precisamos 169 

encontrar maneiras de melhor publicitar os pontos que organizam os trabalhos dos 170 

professores. O prof. José Arthur concordou com o posicionamento da professora 171 

Marta. Não havendo nada mais para ser tratado, o Prof. Fernando encerrou a reunião 172 

às quinze horas e cinquenta e cinco minutos. Eu, Silvia Mayrink Mitrano, lavrei a 173 

presente ata que segue assinada pelo presidente do Colegiado de Unidade, por mim e 174 

pelos membros presentes. 175 

 

Resumo das resoluções aprovadas: 

1. Ata da 459ª reunião ordinária. 

2. Plano de Flexibilização da Coordenação de Curso da Pedagogia. 

3. Indicação dos Membros do Conselho Municipal de Educação. 
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