
Ao segundo dia do mês de outubro de dois mil e doze, às 14h26min (quatorze
horas e vinte e seis minutos) na sala 310, do terceiro pavimento, do Bloco de
Informática,  realizou-se  a  Décima  Sexta  Reunião  Ordinária  do  Conselho  de
Unidade  do  Instituto  Multidisciplinar  da  Universidade  Federal  Rural  do  Rio  de
Janeiro, sob a presidência do Vice-Diretor CARLOS ROBERTO DE CARVALHO,
contando  com  a  presença  dos  Senhores  Conselheiros  Professores:  ADRIA
RAMOS DE LYRA, ANITA LOUREIRO DE OLIVEIRA, CHRISTIANE AGUIAR DE
ANDRADE,  DEBORA  DA  SILVA  ROLAND,  EVANDRO  CORREIA  DA  SILVA,
FLAVIO  ANICIO  ANDRADE,  LILIAN  MARIA  PAES  DE  CARVALHO  RAMOS,
MARCELO  FARIAS,  MARCELO  SANTIAGO  BERRIEL,  MONICA  DE  SOUZA
NUNES MARTINS, PAULO COSME DE OLIVEIRA, RICARDO DIAS DA COSTA,
ROBERTO  DE  SOUZA  RODRIGUES,  ROBSON  DIAS  DA  SILVA,  TERESA
CRISTINA DE MIRANDA MENDONÇA e WILLIAM CLEBER DOMINGUES SILVA.
Técnicos: ACYR DE CARVALHO NETO, FABIO ANTONIO ABREU DA SILVA  e
RENAN  ARJONA  DE  SOUZA.  Discentes:  ANDRESSA  RAMOS  BARRA,
GRAZIELE  LIRA  e  PAULO  SÉRGIO  RIBEIRO  JUNIOR.  Justificaram  suas
ausências os conselheiros:   DENISE CARVALHO TAKENAKA, LEILA DUPRET
MACHADO,  GLAUCIUS  LEANDRO  DE  S  A  LOPES  e  ROBERTO  BOTELHO
RONDININI.  Participaram  como  convidados:  os  servidores  técnicos  ANA
CRISTINA  F  OLIVEIRA,  DANIEL  RIBEIRO  DA  SILVA,  ELAINE  IBRAHIM  DE
FREITAS ROCHA, ELISANGELA CANEDO DOS SANTOS, OLÍVIA CHAVES DE
OLIVEIRA  e  GERALDO  FERNANDO  PINHEIRO;  e  o  discente  do  Curso  de
Ciências da Computação, LEONARDO CABRAL. Para tratar da seguinte pauta: 1-
Informes; 2- Restaurante Universitário do IM; 3- PDI da Universidade; 4- Plano
Anual do Instituto; 5- Comissão para discussão do Regimento do Campus; 6-
Novo  calendário  acadêmico;  7-  Eleição  de  representantes  dos  servidores
técnicos-administrativos no CONSUNI; 8- Aprovação da ata da 15ª Reunião
do Consuni; 9- Processos: a) Processo nº 23267.000860/2012-60 - Pedido de
afastamento do país do docente Robson Dias da Silva, no período de 13 a 21
de  outubro  de  2012,  para  Santiago  do  Chile  -  Chile;  b)  Processo  nº
23267.000850/2012-24  -  Pedido  de  afastamento  do  país  da  docente  Lucia
Helena Pereira da Silva, nom período de 24 a 26 de outubro de 2012, para
Cidade  de  Guimarães  -  Portugal;  c)   Processo  nº  23267.000851/2012-79  -
Pedido de afastamento do país do docente Jean Rodrigues Sales, no período
de 27 de novembro a 01 de dezembro de 2012, para Mendoza - Argentina; d)
Processo  nº  23267.000876/2012-72  -  Pedido  de  afastamento  do  país  do
docente Carlos Antonio Brandão, no período de 16 a 20 de outubro de 2012,
para    Santiago  do  Chile  -  Chile;  e)  Processo  nº  23267.000862/2012-59  -
Pedido  de  afastamento  da  técnica-administrativa  Ana  Carolina  do  Carmo
Barboza, no período de 21 a 24 de outubro de 2012, para Porto de Galinhas -
Pernambuco; f)  Processo nº 23267.000162/2012-64 - Progressão funcional do
nível I para o nível II, da classe de professor adjunto da docente Flavia Miller
Naethe Motta; g) Processo nº 23267.000357/2011-23 - Progressão funcional
do nível I para o nível II, da classe de professor assistente da docente Vania
Cristina  Machado;  h)  Processo  nº  23267.000129/2012-34  -  Progressão
funcional  do  nível  II  para  o  nível  III,  da  classe  de  professor  adjunto  da
docente  Elena  Soihet;  i)  Processo  nº  23267.000162/2012-64  -  Progressão
funcional  do  nível  III  para  o  nível  IV,  da  classe  de  professor  adjunto  do
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docente Alvaro Pereira do Nascimento; j) Processo nº 23267.000063/2012-82 -
Progressão funcional do nível I para o nível II, da classe de professor adjunto
do  docente  Roberto  de  Souza  Rodrigues;  k)  Processo  nº
23267.000467/2012-76 - Progressão funcional do nível III para o nível IV, da
classe de professor assistente do docente Adrianno Oliveira Rodrigues; l)
Processo nº 23267.000494/2012-49 - Progressão funcional do nível I para o
nível II, da classe de professor adjunto da docente Valeria Rosito Ferreira; m)
Processo nº 23267.000665/2012-30 - Progressão funcional do nível II para o
nível  III,  da classe de professor adjunto da docente Ligia Cristina Ferreira
Machado;  n)  Processo nº  23267.000285/2012-03 -  Progressão funcional  do
nível III para o nível IV, da classe de professor adjunto do docente Jose dos
Santos Souza; o) Processo nº 23267.000754/2012-86 - Progressão funcional
do nível II para o nível III, da classe de professor adjunto da docente Sandra
Regina Sales; p) Processo nº 23267.000240/2012-21 - Progressão funcional do
nível III para o nível IV, da classe de professor adjunto da docente Gabriela
Rizo; q) Processo nº 23267.000793/2012-83 - Progressão funcional do nível II
para o nível III, da classe de professor adjunto do docente Carlos Roberto de
Carvalho;  r)  Processo  nº  23267.000800/2012-47  -  Progressão  funcional  do
nível  I  para  o  nível  II,  da  classe  de  professor  adjunto  da  docente  Anita
Loureiro  de  Oliveira;  s)  Processo  nº  23267.000401/2012-86  -  Progressão
funcional do nível I para o nível II, da classe de professor adjunto da docente
Teresa Cristina de Miranda Mendonça; t) Processo nº 23267.000642/2012-25 -
Pedido de afastamento para cursar o pós-doutoramento da docente Silvia
Regina  Alves  Fernandes,  no  período  de  fev  de  2013  a  fev  de  2014,  para
Florida -EUA; u) Processo nº 23267.000647/2011-77 - Pedido de afastamento
para  cursar  o  pós-doutoramento  do  docente  Jose  dos  Santos  Souza,  no
período de março de 2013 a 28 de fev de 2014, para o México; v) Processo nº
23267.001283/2011-09 -  Aprovação dos relatórios referente ao mestrado da
servidora Danielle Viegas Martins, dos período 1º e 2º semestre de 2011 e 1º
semestre  de  2012;  w)  Processo nº  23267.000221/2012-02 -  Aprovação dos
relatórios referente ao mestrado da servidora Ana Cristina de Freitas Oliveira,
do  período  1º  semestre  de  2012;  x)  Processo  nº  23083.005993/2009-31  -
Aprovação dos relatórios referente ao doutorado do docente Sandro Campos
Neves, do período 2º semestre de 2009 e 1º semestre de 2010. E aprovação
do  relatório  final;  y)  Processo  nº  23083.001909/2009-54  -  Aprovação  dos
relatórios referente ao doutorado da docente Susana Iglesias Webering, do
período 1º semestre de 2012. E pedido de afastamento integral a partir do 2º
semestre até 01 de janeiro de 2013; z) Processo nº 23267.000840/2012-99 -
Projeto  de Extensão VII  Encontro  Estadual  do Ensino de História  -  RJ:  o
Ensino de História face as demandas do tempo presente: possibilidades e
desafios  em  dez  anos  da  Lei  nº  10.639,  requerido  pela  docente  Patricia
Bastos  Azevedo,  para  relatoria;  a1)  Processo  nº  23267.000901/2012-18  -
Projeto  de  Extensão  intitulado  Fazendo  Arte  na  Baixada,  requerido  pelo
docente  Ricardo  Dias  da  Costa;  b1)Processo  nº  23267.000845/2012-11  -
Aprovação  do  acordo  de  cooperação  tecnica  do  projeto  de  extensão  do
GEPADS,  requerido  pela  docente  Cristiane  Cardoso;  c1)  Processo  nº
23267.000689/2012-99  -  Apreciação  do  parecer  da  relatora  Miriam  Santos
sobre  o  Projeto  de  Extensão  Universitária  intitulado  Baixada  em  Debate
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requerido  pela  docente  Betty  Nogueira  Rocha;  d1)  Processo  nº
23267.000682/2012-77  -  Criação  de  disciplinas  optativas  para  o  Curso  de
Ciências da Computação do IM, requerido pela Coordenadora Adria Ramos
de  Lyra;  e1)  Processo  nº  23267.000681/2012-22  -  Criação  das  atividades
acadêmicas  do  Curso  de  Ciências  da  Computação;  10-  Assuntos  Gerais.
Iniciando a reunião o presidente soclitou a planéria a presença dos convidados:
servidores técnicos  ANA CRISTINA F OLIVEIRA, DANIEL RIBEIRO DA SILVA,
ELAINE IBRAHIM DE FREITAS ROCHA, ELISANGELA CANEDO DOS SANTOS,
OLÍVIA CHAVES DE OLIVEIRA e GERALDO FERNANDO PINHEIRO. E também
o  discente  LEONARDO  CABRAL.  A  plenária  aprovou.  Ao  iniciar  a  reunião  o
conselheiro EVANDRO CORREIA questionou o tempo o qual a pauta foi enviada.
Disse  que  não  respeitou  o  prazo  regimental  de  quarenta  e  oito  horas  de
antecedência, solicita ainda que o mesmo seja respeitado. Solicita também que os
assuntos e processos que chegarem após o envio de pauta sejam considerados
extra-pauta e levados a plenária. Informa que não há impedimento estatutário ou
regimental para este procedimento, usado nos demais conselhos da Universidade.
Informa que o respeito ao prazo regimentel mínimo é necessário para uma prévia
reflexão sobre o que será discutido. Seguindo o presidente passou ao ponto  1-
Informes: a) Iniciando este ponto o conselheiro MARCELO FARIAS informou que
nos dias  22 e  23 de outubro,  haverá  visita  do  MEC ao curso  de Matemática.
Ressaltou que nesta visita há um momento dos avaliadores com a direção.  b)
Informou  também  que,  como  Coordenador  do  Curso  de  Matemática,  está
representando  provisoriamente  a  Matemática  na  Comissão  Permanente  de
Formação de Professores da UFRRJ. Na reunião do dia 01/08, foi decidido que a
UFRRJ  participaria  do edital  LIFE  da  CAPES,  de  apoio  a  Laboratórios
Multidisciplinares, cujo financiamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a
construção de tais laboratórios: um no IM e outro em Seropédica, cada um no valor
de  R$  100.000,00  (cem  mil  reais).  Foi  eleita  uma  comissão  responsável  pelo
desenvolvimento do projeto, e ele foi escolhido como coordenador do subprojeto
do  IM.  Foi  decidido,  também  na CPFP,  que  os  laboratórios  teriam  o  perfil
multimídia,  com  o  objetivo  principal  de  articulação  das  NEPES,  voltados  para
produção  e  divulgação  das  atividades  dos  alunos.  Filmadora,  ilha  de  edição,
duplicador de cd/dvd, datashows, computadores, materiais didáticos específicos,
softwares, TV 50', blu-ray player, equipamento de som e videoconferência estão
previstos. No dia 28/09, a CAPES divulgou o resultado do edital favoravelmente ao
projeto  institucional  -  LINEPE  (LABORATÓRIO  INTERDISCIPLINAR  DOS
NÚCLEOS DE ENSINO,  PESQUISA E EXTENSÃO DAS LICENCIATURAS DA
UFRRJ). Em seguida o professor afirmou que o CONSUNI deveria, em um próximo
momento,  deliberar  sobre  a  locação  deste  laboratório,  tendo  em  vista  a
indisponibilidade no momento para o mesmo.  c) O convidado DANIEL RIBEIRO
informou que a copiadora já chegou ao Campus e que servirá como um apoio
acadêmico aos professores. Informou também que as pastas dos professores que
estavam com o Maurício (JM Copiadora) já foram devolvidas e está com ele no
setor que funcionará como apoio acadêmico. Este funcionamento será de nove às
vinte uma horas. Quem estará executando as cópias serão servidores anistiados.
O  conselheiro  ROBERTO  RODRIGUES  solicitou  a  palavra  e  informou  que  a
comissão a qual faz parte Ele, e os demais conselheiros GLAUCIUS e ANDRESSA
não tiveram tempo hábil de trazer um relatório, conforme deliberado anteriormente.
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Solicita  mais  um tempo a  plenária.  Ressalta  que a  portaria  ainda não saiu.  O
conselheiro  RICARDO COSTA solicita  a  palavra  e  fala  sobre  a  comissão  que
compõe  juntamente  com  os  conselheiros  RENAN  e  CHRISTIANE,  que  é  a
Comissão do Plano Anual  do  Instituto.  O presidente  informa que há um ponto
específico  para  falar  do  assunto  na  pauta.  Seguindo  passou  ao  ponto  2-
Restaurante Universitário neste momento o presidente passou a palavra para
plenária  para  que  falasse  sobre  a  demanda  neste  ponto.  Com  a  palavra  a
conselheira  ANDRESSA  falou  que  a  demanda  dos  discentes  é  ampliação  do
horário do Restaurante Universitário  uma vez que estamos sem cantina.  Neste
momento as conselheiras ANITA e ADRIA colocaram suas preocupações referente
a  falta  de  cantina.  O  conselheiro  RICARDO  COSTA  colocou  a  demanda  do
Conselheiro  OTAIR  que  é  referente  ao  cardápio.  Neste  mometo  o  conselheiro
ACYR CARVALHO ressaltou a dificuldade que os cursos enfrentam com a falta da
cantina, mas antes de tudo a plenária deveria ouvir a convidada OLÍVIA. Vários
conselheiros contribuiram para o assunto.  A convidada OLÍVIA ressaltou que a
ampliação  do  horário  de  funcionamento  do  RU  não  é  novidade.  E  inclusive
algumas providencias já foram tomadas, mas ainda não obtiveram êxitos. Propôs:
que o almoço fosse de meio dia até às treze horas e quinze minutos. E o jantar de
dezessete  horas  às  dezoito  horas  e  quarenta  minutos.  Explicou  a  questão  do
cardápio.  Houve  mais  contribuições  da  plenária.  Com  a  palavra  o  presidente
perguntou se a plenária estava  esclarecida. A plenária disse que sim. Seguindo, o
presidente colocou em deliberação a proposta da responsável pelo Restaurante
Universitário.  A  convidada  ressalta  que  esta  ampliação  será  em  forma
experimental. E será até o próximo Consuni que ocorrerá no dia sete de novembro.
A  plenária  provou  por  unanimidade.  Seguindo  passou  ao  ponto  3-  PDI  da
Universidade com a palavra o presidente iniciou este ponto solicitando desculpas.
Esclareceu todos o processo desde que começou a ir nas reuniões as quais foi
convocada sobre o PDI. Após várias contribuições de conselheiros o presidente
colocou em deliberação a participação de outros membros para irem as reuniões
do PDI.  A  plenária  aprovou e  os  conselheiros  que participarão serão:  Roberto
Rodrigues  e  Evandro  Correia  juntamente  com  o  presidente,  Carlos  Roberto.
Passou ao ponto  4-  Plano  Anual  do Instituto:  Neste  momento  o  conselheiro
RICARDO COSTA falou que a comissão se reuniu e fez algumas propostas, mas
devido a greve alguns pontos ficaram comprometidos.  Informou também que a
proposta será enviada aos chefes de departamentos para ciência e apreciação e
após aprovação do novo calendário acadêmico no CEPE trarão uma nova posição
na próxima reunião. A plenária aprovou a proposta. Seguiu e passou-se ao ponto
5-  Comissão para  discussão do Regimento do Campus:  Neste  momento  o
presidente informou que a comissão deverá ser composta pelos três segmentos,
confrome  consta  na  deliberação  do  CONSU.  Com  a  palavra  a  conselheira
MONICA MARTINS deu  a  sua  contribuição  e  informa que  cada  CONSUNI  irá
deliberar a forma que irá ser formada esta comissão. Surgiram duas propostas.
Uma é que a comissão teria 18 membros, sendo nove titulares e nove suplentes,
distribuidos  nas  três  categorias.  E  a  outra  é  que  a  comissão  tivesse  nove
membros, sendo seis titulares, ou seja, dois de cada  categorias e um suplente
para cada categoria. O presidente colocou em deliberação e a proposta um teve
dois votos e a proposta dois teve vinte votos. Continuando houve aproposta se a
comissão seria composta por membros do CONSUNI ou não? Ficou deliberado
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que seria  membros do CONSUNI.  Sendo assim, a Comissão responsável  pelo
processo de elaboração do Regimento do Campus Nova Iguaçu será composta
pelos seguintes conselheiros: Categoria docente: Ricardo Costa, Denise Takenaka
(Titulares) e Teresa Mendonça (Suplente); Categoria técnico-administrativa: Acyr
Carvalho,  Glaucius  Lopes  (Titulares)  e  Renan  Arjona  (suplente);  Categoria
Discente: Andressa Barra, Graziele Lira (Titulares) e Paulo Junior (Suplente), sob a
presidência do primeiro. Passou-se ao ponto 6- Novo calendário acadêmico com
a palavra o conselheiro PAULO JUNIOR perguntou se com esse novo calendário
acadêmico os alunos terão aulas aos sábados? Está questão se faz preciso pois
não está claro. O conselheiro EVANDRO CORREIA que integra o colegiado do
CEPE contribuiu para o assunto. A conselheira LILIAN RAMOS propoõe que seja
discutida uma proposta para ser levada ao CEPE referente ao período 2012-2, pois
os alunos serão os mais prejudicados nisso tudo. Alguns conselheiros contribuiram
para o assunto. O conselheiro EVANDRO CORREIA explicou que foi criada uma
comissão pelo CEPE para discutir o próximo período de 2012. Seguindo a reunião
passou  ao  ponto 7-  Eleição  de  representantes  dos  servidores
técnicos-administrativos  no  CONSUNI,  com  a  palavra  o  conselheiro  ACYR
explicou o memorando entregue a direção a respeito da eleição de representante
dos  servidores  técnicos-administrativos  no  CONSUNI.  Informou  que  os
técnicos-administrativos deliberaram e querem cuidar desse processo de eleição.
A plenária aprovou. Prosseguindo passou-se ao ponto  8- Aprovação da ata da
15ª  Reunião do Consuni: a ata foi  aprovada por  unanimidade.  Passou-se ao
ponto 9. Neste momento o presidente propôs que fosse aprovado em bloco os
processos afins. A plenária concordou. Sendo assim passou-se ao 9- Processos:
das letras a) Processo nº 23267.000860/2012-60 - Pedido de afastamento do
país do docente Robson Dias da Silva, no período de 13 a 21 de outubro de
2012, para Santiago do Chile - Chile; b) Processo nº 23267.000850/2012-24 -
Pedido de afastamento do país da docente Lucia Helena Pereira da Silva,
nom período de 24 a 26 de outubro de 2012, para Cidade de Guimarães -
Portugal; c)  Processo nº 23267.000851/2012-79 - Pedido de afastamento do
país do docente Jean Rodrigues Sales, no período de 27 de novembro a 01
de  dezembro  de  2012,  para  Mendoza  -  Argentina;  d)  Processo  nº
23267.000876/2012-72 -  Pedido de afastamento do país do docente  Carlos
Antonio Brandão, no período de 16 a 20 de outubro de 2012, para   Santiago
do Chile - Chile; até a letra e) Processo nº 23267.000862/2012-59 - Pedido de
afastamento da técnica-administrativa Ana Carolina do Carmo Barboza, no
período de 21 a 24 de outubro de 2012, para Porto de Galinhas - Pernambuco;
Os afastamentos foram aprovados por unanimidade. Em seguida passou-se das
letras f)  Processo nº 23267.000162/2012-64 - Progressão funcional do nível I
para o nível II, da classe de professor adjunto da docente Flavia Miller Naethe
Motta; g) Processo nº 23267.000357/2011-23 - Progressão funcional do nível I
para o nível II, da classe de professor assistente da docente Vania Cristina
Machado;  h)  Processo nº  23267.000129/2012-34 -  Progressão funcional  do
nível  II  para  o  nível  III,  da  classe  de  professor  adjunto  da docente  Elena
Soihet; i) Processo nº 23267.000162/2012-64 - Progressão funcional do nível
III para o nível IV, da classe de professor adjunto do docente Alvaro Pereira
do Nascimento; j) Processo nº 23267.000063/2012-82 - Progressão funcional
do nível I para o nível II, da classe de professor adjunto do docente Roberto
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de  Souza  Rodrigues;  k)  Processo  nº  23267.000467/2012-76  -  Progressão
funcional do nível III  para o nível IV, da classe de professor assistente do
docente Adrianno Oliveira Rodrigues; l) Processo nº 23267.000494/2012-49 -
Progressão funcional do nível I para o nível II, da classe de professor adjunto
da docente Valeria Rosito Ferreira; m) Processo nº 23267.000665/2012-30 -
Progressão  funcional  do  nível  II  para  o  nível  III,  da  classe  de  professor
adjunto  da  docente  Ligia  Cristina  Ferreira  Machado;  n)  Processo  nº
23267.000285/2012-03 - Progressão funcional do nível III para o nível IV, da
classe de professor adjunto do docente Jose dos Santos Souza; o) Processo
nº 23267.000754/2012-86 - Progressão funcional do nível II para o nível III, da
classe de professor adjunto da docente Sandra Regina Sales; p) Processo nº
23267.000240/2012-21 - Progressão funcional do nível III para o nível IV, da
classe  de  professor  adjunto  da  docente  Gabriela  Rizo;  q)  Processo  nº
23267.000793/2012-83 - Progressão funcional  do nível II  para o nível III,  da
classe  de  professor  adjunto  do  docente  Carlos  Roberto  de  Carvalho;  r)
Processo nº 23267.000800/2012-47 - Progressão funcional do nível I para o
nível II, da classe de professor adjunto da docente Anita Loureiro de Oliveira;
até a letra s)  Processo nº  23267.000401/2012-86 -  Progressão funcional  do
nível  I  para  o  nível  II,  da  classe  de  professor  adjunto  da docente  Teresa
Cristina  de  Miranda  Mendonça;  Teve  dois  processos  extra  pauta  que
tratavam  do  mesmo  assunto:  1-  Processo  nº  23267.000087/2012-31  -
Progressão  Funcional  do  nível  I  para  o  nível  II,  da  classe  de  professor
adjunto,  da  docente  CRISTIANE  MIZIARA  MUSSI;  e  2-  Processo  nº
23267.000086/2012-97  do  nível  I  para  o  nível  II,  da  classe  de  professor
assistente, do docente MARCO AURELIO PERI GUEDES. Todos os processos
de  progressão  funcional  foram  aprovados  por  unanimidade.  Prosseguindo
passou-se  o  t)  Processo nº  23267.000642/2012-25  -  Pedido de  afastamento
para cursar o pós-doutoramento da docente Silvia Regina Alves Fernandes,
no período de fev de 2013 a fev de 2014, para Florida -EUA;  e o u) Processo
nº  23267.000647/2011-77  -  Pedido  de  afastamento  para  cursar  o
pós-doutoramento do docente Jose dos Santos Souza, no período de março
de 2013 a 28 de fev de 2014, para o México;  Ambos afastamentos para cursar
pós-doutoramento. Foram aprovados por unanimidade. Seguiu-se aos processos
v) Processo nº 23267.001283/2011-09 - Aprovação dos relatórios referente ao
mestrado da servidora Danielle Viegas Martins, dos período 1º e 2º semestre
de  2011  e  1º  semestre  de  2012;  w)  Processo  nº  23267.000221/2012-02  -
Aprovação dos relatórios referente ao mestrado da servidora Ana Cristina de
Freitas  Oliveira,  do  período  1º  semestre  de  2012;  x)  Processo  nº
23083.005993/2009-31 - Aprovação dos relatórios referente ao doutorado do
docente  Sandro  Campos  Neves,  do  período  2º  semestre  de  2009  e  1º
semestre  de  2010.  E  aprovação  do  relatório  final;  y)  Processo  nº
23083.001909/2009-54 - Aprovação dos relatórios referente ao doutorado da
docente Susana Iglesias Webering, do período 1º semestre de 2012. E pedido
de afastamento integral a partir do 2º semestre até 01 de janeiro de 2013;
Onde  todas  as  solicitações  também  foram  aprovadas  por  unanimidade  pela
plenária.  Vale  ressaltar  que  o  período  correto  do  processo  nº
23083.005993/2009-31  -  Aprovação  dos  relatórios  referente  ao  doutorado  do
docente Sandro Campos Neves,  é do período 2º semestre de 2009 a 1º semestre
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de  2012,  conforme esclareceu  o  conselheiro  EVANDRO CORREIA.  A  plenária
aprovou  após  a  ressalva.  Seguindo  passou-se  ao   z)  Processo  nº
23267.000840/2012-99 - Projeto de Extensão VII Encontro Estadual do Ensino
de História - RJ: o Ensino de História face as demandas do tempo presente:
possibilidades  e  desafios  em  dez  anos  da  Lei  nº  10.639,  requerido  pela
docente  Patricia  Bastos  Azevedo,  para  relatoria;  Este  processo  foi  para
relatoria  da  conselheira  TERESA  MENDONÇA.  Seguiu  ao  a1)  Processo  nº
23267.000901/2012-18  -  Projeto  de  Extensão  intitulado  Fazendo  Arte  na
Baixada, requerido pelo docente Ricardo Dias da Costa; que foi para relatoria
do presidente e conselheiro CARLOS ROBERTO. Passou-se ao b1)Processo nº
23267.000845/2012-11  -  Aprovação  do  acordo  de  cooperação  tecnica  do
projeto de extensão do GEPADS, requerido pela docente Cristiane Cardoso;
Foi aprovado por unanimidade. Ficando pedente anexar ao processo a ata do DES
com todas as assinaturas e a ficha de cadastro junto à Pró-reitoria de Extensão.
Em seguida passou o  c1) Processo nº 23267.000689/2012-99 - Apreciação do
parecer da relatora Miriam Santos sobre o Projeto de Extensão Universitária
intitulado Baixada em Debate requerido pela docente Betty Nogueira Rocha;
parecer este que foi lido e em seguida o projeto foi aprovado pela plenária.
Prosseguindo passou-se aos d1) Processo nº 23267.000682/2012-77 - Criação
de disciplinas optativas para o Curso de Ciências da Computação do IM,
requerido  pela  Coordenadora  Adria  Ramos  de  Lyra;  e e1)  Processo  nº
23267.000681/2012-22  -  Criação  das  atividades  acadêmicas  do  Curso  de
Ciências da Computação; ambos requeridos pela conselheira ADRIA LYRA.
Foram  aprovados  por  unanimidade. Seguindo  a  reunião  passou  ao  ponto 10-
Assuntos Gerais. 1)  O conselheiro RICARDO COSTA solicita que seja pautado
em outra  reunião  os  vidros  das  escadas.  2)  E também solicita  que  a  direção
informe  aos  conselheiros  sobre  os  CEPEAS.  3) Comunica  também  que  a
participação na Semana de Ciência  e  Tecnologia  da  UFRRJ será  somente  do
Campus Nova Iguaçu. E que a nossa participação se dará com divulgação.  4) E
ainda que o Campus já tem uma van para as visitas técnicas.  5) O conselheiro
ROBERTO RODRIGUES solicita a plenária a prorrogação do prazo da entrega do
relatório da comissão ao CONSUNI, referente ao processo da copiadora, conforme
deliberado em reunião anterior.  A plenária  aprova.  6)  Propõe que o CONSUNI
organize o debate dos candidatos à reitoria aqui no Campus. Não ficou deliberado.
7)  O conselheiro EVANDRO CORREIA corrobora com o conselheiro RICARDO
COSTA e diz que temos que minimizar os riscos do uso das escadas. Reforça a
preocupação e solicita providências a quem de direito. Foi aprovado pela plenária.
Nada mais havendo a tratar, às 17h45min (dezessete horas e quarenta e cinco
minutos), o Senhor Presidente encerrou a reunião da qual, para constar, eu, ANA
CAROLINA  DO  CARMO  BARBOZA,  Secretária  Administrativa  do  IM,  lavrei  a
presente ata que vai por mim assinada e, após sua leitura e aprovação, pela Sr.
Presidente e demais membros presentes.

ANA CAROLINA DO CARMO BARBOZA

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO

ACYR DE CARVALHO NETO

ADRIA RAMOS DE LIRA
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ANDRESSA RAMOS BARRA

ANITA LOUREIRO DE OLIVEIRA

CHRISTIANE AGUIAR DE ANDRADE

DEBORA DA SILVA ROLAND

EVANDRO CORREIA DA SILVA

FABIO ANTONIO ABREU DA SILVA

FLAVIO ANICIO ANDRADE

GRAZIELE LIRA

LILIAN Mª PAES DE CARVALHO RAMOS

MARCELO FARIAS

MARCELO SANTIAGO BERRIEL

MONICA DE SOUZA NUNES MARTINS

PAULO COSME DE OLIVEIRA

PAULO SERGIO RIBEIRO JUNIOR

RENAN ARJONA DE SOUZA

RICARDO DIAS DA COSTA

ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES

ROBSON DIAS DA SILVA

TERESA CRISTINA DE M MENDONÇA

WILLIAM CLEBER DOMINGUES SILVA
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