
Ao quarto dia do mês de fevereiro de dois mil e treze, às 14h25min (quatorze horas
e vinte minutos) na sala 310, do terceiro pavimento, do Bloco de Informática, reali-
zou-se a Vigésima Reunião Ordinária do Conselho de Unidade do Instituto Multidis-
ciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sob a presidência da Di-
retora, LEILA DUPRET MACHADO, contando com a presença dos Senhores Con-
selheiros Professores: ADRIA RAMOS DE LYRA, BENAIA SOBREIRA DE JESUS,
CHRISTIANE AGUIAR DE ANDRADE, DEBORA DA SILVA ROLAND, ELIS REGI-
NA BARBOSA ANGELO, EVANDRO CORREIA DA SILVA, LUCIANA DA SILVA
FERREIRA, MARCELO FERREIRA FARIAS, MARCOS AZEVEDO BENAC, MA-
RISTELA DA SILVA PINTO, MONICA DE SOUZA NUNES MARTINS, OTAIR FER-
NANDES DE OLIVEIRA, PAULO COSME DE OLIVEIRA, RAQUEL ALVITOS PE-
REIRA, ROBSON DIAS DA SILVA, TERESA CRISTINA DE MIRANDA MENDON-
ÇA e VALÉRIA ROSITO FERREIRA. Técnicos: ACYR DE CARVALHO NETO, ANA
CAROLINA DO CARMO BARBOZA,  CATIA ANDREZA DIAS WOOD  e RENAN
ARJONA DE SOUZA. Discentes: GRAZIELE ALVES DE LIRA e PAULO SERGIO
RIBEIRO JUNIOR. Justificaram suas ausências os conselheiros: DENISE CARVA-
LHO TAKENAKA e MONICA PINHEIRO FERNANDES. Participaram com direito a
voz, os convidados: ALEXANDRA M DE A ROCHA, GERALDO PINHEIRO e OLÍ-
VIA C DE OLIVEIRA. Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação da Ata; 2- Infor-
mes; 3- Comissão Responsável pelo processo de escolha da nova Direção do
IM; 4- Processos: a) Processo nº 23267.000025/2013-19 – Pedido de afasta-
mento do país do docente Clezio dos Santos, no período de 06 a 14 de abril
de 2013, para Lima – Peru; b) Processo nº 23267.001203/2012-30 – Pedido de
afastamento do país da docente Roberta Carvalho Arruzzo, no período de 07 a
21 de abril de 2013, para Lima – Peru; Processo nº 23267.000033/2013-57 – Pe-
dido de afastamento do país do docente Emerson Ferreira Guerra, no período
de  07  a  21  de  abril  de  2013,  para  Lima  –  Peru;  d)  Processo  nº
23267.000034/2013-00 – Pedido de afastamento do país da docente Sandra
Regina Sales, no período de 25 de abril a 02 de maio de 2013, para San Fran-
cisco – EUA; e) Processo n°23267.000694/2012-00 – Homologação do pedido
de afastamento da docente Miriam de Oliveira Santos, no período de 10 a 14
de  setembro  de  2012,  para  Napoles  –  Itália;  f)  Processo  nº
23267.000099/2013-47 – Pedido de afastamento do país da docente Janaina
Nascimento Simoes de Souza, no período de 08 a 12 de abril de 2013, para
Lima – Peru; g) Processo nº 23267.000077/2013-87 – Pedido de afastamento
do país da docente Teresa Cristina Viveiros Catramby, no período de 07 a 13
de abril de 2013, para Lima – Peru; h) Processo nº 23267.000075/2013-98 – Pe-
dido de afastamento do país da docente Teresa Cristina de Miranda Mendon-
ça, no período de 08 a 12 de abril de 2013, para Lima – Peru; i) Processo nº
23267.001204/2012-84 – Progressão Funcional do docente Ronaldo Malheiros
Gregório do nível II para o nível III, da classe de professor adjunto; j) Proces-
so nº 23267.000401/2012-86 - Progressão Funcional da docente Teresa Cristi-
na de Miranda Mendonça do nível I para o nível II, da classe de professor ad-
junto; k) Processo nº 23083.008650/2012-78 - Progressão do docente Francis-
co Coelho Mendes para professor adjunto; l) Processo 23267.000891/2012-11
– Progressão funcional do docente Rodrigo de Souza Tavares do nível I para
o nível II da classe de Assistente;  m) Processo 23267.000909/2012-84 –  Pro-
gressão funcional do docente Paulo Renato Fernandes da Silva nível I para o
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nível II da classe de Assistente; n) Processo nº 23267.0011/2012-71 – Comuni-
cado para cursar doutorado do decente Benaia Sobreira de Jesus Lima. o)
Processo 23267.000079/2013-76 – Licença especial para servidor estudante da
docente Débora da Silva Roland, para cursar doutorado, no período (01/04/13
até 01/04/2015); p) Processo nº 23267.000052/2011-11 – Aprovação dos relató-
rios do doutorado, referente ao primeiro período de 2012, da docente Geruza
Tavares Davila; q) Processo nº 23083.002890/2009-63 – Prorrogação da licen-
ça especial para estudante, referente ao doutorado, da docente Marcia Cristi-
na Rodrigues Cova, por mais seis meses, ou seja, até 31/08/2013; r) Processo
nº 23267.000917/2012-21 – Afastamento para cursar pós-doutorado do docen-
te Aquiles Braga de Queiroz; s) Processo nº 23267.000097/2013-58 – Solicita-
ção de concurso público para o DTL, na área de Matemática/Matemática Pura;
t)  Processo nº 23267.000132/2013-39 – Solicitação de concurso público para
o DHE, na área de Economia/Macro Economia;  6- Assuntos Gerais. Iniciando a
reunião a presidente explicou a presença dos convidados Alexandra Rocha, profes-
sora do DAT, Olívia Chaves, Coordenadora do RU e, Geraldo Pinheiro, Superinten-
dente do Campus, perguntando se havia alguma objeção à permanência deles. A
plenária não se opôs. Passou-se ao ponto 1- Aprovação da Ata da 19ª Reunião
Ordinária do CONSUNI. Foi aprovada por unanimidade. Passou-se ao ponto 2- In-
formes: A) Neste momento a presidente passou a palavra para convidada OLIVIA
CHAVES que informou sobre a inauguração do café da manhã no Campus a partir
dia 20/02, quarta-feira, em atendimento ao pleito dos alunos pela Direção junta-
mente com a Coordenação do RU, mantendo daí em diante o horário de 07:30h. às
08:30h. O cardápio e o preço dos tíquetes para alunos, servidores e técnicos tam-
bém foram informados a partir da deliberação nº 030 de 2002. Após sua fala a con-
vidada OLÍVIA CHAVES se retirou. B) A presidente LEILA DUPRET informou que o
Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ – começará suas atividades a partir  do dia
18/02, segunda-feira. O atendimento gratuito será às segundas e quartas-feiras, de
13h às 16h, sendo proporcionalmente 20% para a comunidade do IM e 80% para
comunidade externa, inicialmente, o bairro de Moquetá, e será de. O NPJ está sob
a responsabilidade dos professores: Huçuadi Nobrega Ferreira da Silva, como co-
ordenador, e Paulo Renato Fernandes da Silva, como vice-coordenador e Ana Pau-
la Bustamante como especialista na área do serviço oferecido. A técnica que está
ajudando no NPJ é a Dulcinéia Maria Sabino e a estagiária/aluna do curso de Eco-
nomia Bianca Louzada Xavier.  C) A presidente informou que os processos da re-
prografia e da cantina estão no setor onde é feita a licitação, mas precisam terminar
alguns tramites antes dessa fase.  D) Informou também que recebeu um processo
do Pró-reitor de Assuntos Administrativos, Pedro Paulo de Oliveira, solicitando a
abertura de um Processo Administrativo Disciplinar – PAD para averiguar sobre a
servidora docente Tania Bezerra, cuja providência foi nomear os seguintes docen-
tes para executar a ação: Flavio Anicio Andrade (DES), Elis Regina Barbosa Ange-
lo (DAT) e Cristiane Miziara Mussi (DCJur), sob a presidência do primeiro. E) Conti-
nuou informando que o Secretário de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, Raphael
Azevedo esteve no IM e falou de sua proposta de realizar um Seminário de Arte
Sacra em agosto de 2013, o qual gostaria de ter parceria com o Campus e a Uni-
versidade. Passou para a plenária as obras que já são produtos de pesquisas ante-
riores. F) Informou também, que no mesmo dia o Secretário de Educação de Nova
Iguaçu, Paulo Leopoldo, nos procurou para verificar a possibilidade de parcerias
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com o  Campus e a UFRRJ. E que comunicou ao Gabinete da Reitoria sobre tal
conversa e o mesmo ficará encarregado de articular com os setores da universida-
de para dar conta das demandas trazidas pela Secretaria. G) Informou ainda que a
respeito do memorando encaminhado pelo DES, sobre a dedetização, está sendo
aguardada a licitação para prosseguir com a execução em toco o Campus. Passou
a palavra ao convidado GERALDO PINHEIRO que contribuiu com o tema. Após
sua fala se retirou da plenária.  H)  Informou que após o assalto que ocorreu nas
imediações do  Campus, uma das providências tomada foi modificar o circuito da
ronda da vigilância, a outra foi de limitar a entrada no Campus para os autorizados
e enviado um ofício ao 20º batalhão com todos os ofícios encaminhados anterior -
mente, mais o boletim de ocorrência da aluna em anexo. Houve diversas contribui-
ções. Às quinze horas e cinco minutos a conselheira CATIA WOOD, foi substituída
pelo conselheiro ACYR NETO. A presidente da plenária solicita que sejam pensa-
das novas medidas preventivas até a próxima reunião do CONSUNI. I) Comunicou
sobre a reunião do CEPEA-CHLA e pediu para que a conselheira RAQUEL ALVI-
TOS ajudasse nesse ponto. Com a palavra, a conselheira fez um breve relato. A
presidente propôs que sejam feitas discussões para pensar como pode se dar o
funcionamento desse novo colegiado. Propõe também que seja feita uma discus-
são por área para verificar critérios para demandas das vagas. Nesse momento foi
proposto que os critérios para o funcionamento de CEPEA fosse ponto de pauta
para próxima reunião.  J)  A presidente LEILA DUPRET falou sobre o que estava
acontecendo entre o DL e o DTL referente ao espaço físico de convivência, justifi-
cando que já havia feito reuniões com os chefes e professores a fim de equacionar
o problema instalado. Passou a palavra para conselheira VALÉRIA ROSITO chefe
do DL. A conselheira fez um breve histórico do que aconteceu. O conselheiro BE-
NAIA SOBREIRA distribuiu um documento para os conselheiros que era a posição
do DTL sobre a divisão de espaço físico dentro do departamento. Assunto este cita-
do anteriormente pela presidente que deu seu parecer sobre o tema. Houve várias
contribuições. Propuseram que esse assunto vá para próxima reunião. Nesse mo-
mento a conselheira TERESA MENDONÇA entrou na reunião.  K) A conselheira
MONICA MARTINS informou que a sua suplente, professora Ligia Machado, mem-
bro da Comissão Permanente de Avaliação - CPA e eleita atual Pró-reitora de Ensi-
no de Graduação não poderá continuar na comissão, pois a função de pró-reitora é
incompatível com a CPA. Portanto informa que o IM precisará indicar um substituto
para ela.  L) O conselheiro EVANDRO CORREIA informou que todos os CEPEAS
terão até a próxima reunião do CEPE para enviar os seus representantes no mes-
mo. M) Informou também que está disponível o calendário de colação de grau do
IM. E agora quem compõe a mesa de cerimônia não é mais a Direção e sim a Co-
ordenação de Curso. N)  O conselheiro RENAN ARJONA informou que acontece-
ram duas audiências públicas para a discussão do Regimento do Campus Nova
Iguaçu, em atendimento ao calendário. Informou também que a comissão criou um
blog onde receberão as contribuições e também onde está o documento base. Res-
salta que tiveram problemas com a divulgação das audiências, pois o estagiário
não colocou na página. P) O conselheiro OTAIR FERNANDES informou que a Co-
missão de Sistematização enviou um documento à Reitoria, com uma proposta de
novas datas. Ressalta que a discussão de Regimento dos Campi estará suspensa
até a segunda ordem. Às dezesseis horas e quatorze minutos a conselheira DEBO-
RA ROLAND se ausentou da reunião. Às dezesseis horas e quinze minutos o con-

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144



selheiro PAULO JUNIOR chegou. Q) A presidente informou que na última reunião
do CONSU foi proposto o Parque Tecnológico e que a discussão será ampla e tra-
zida inclusive para os Campi. R) Informou também que foi criado o Centro Interna-
cional de Estudos em Desenvolvimento Sustentável - CIEDS, que funcionará no
CPDA. Devido o avançar da hora, foi proposta a inversão da pauta passando-se se
ao ponto 4- Processos:, que foram aprovados em blocos. Processos: a) Processo
nº 23267.000025/2013-19 – Pedido de afastamento do país do docente Clezio
dos Santos, no período de 06 a 14 de abril de 2013, para Lima – Peru; b) Pro-
cesso nº 23267.001203/2012-30 – Pedido de afastamento do país da docente
Roberta Carvalho Arruzzo, no período de 07 a 21 de abril de 2013, para Lima –
Peru; c) Processo nº 23267.000033/2013-57 – Pedido de afastamento do país
do docente Emerson Ferreira Guerra, no período de 07 a 21 de abril de 2013,
para Lima – Peru; d) Processo nº 23267.000034/2013-00 – Pedido de afasta-
mento do país da docente Sandra Regina Sales, no período de 25 de abril a 02
de  maio  de  2013,  para  San  Francisco  –  EUA;  e)  Processo
n°23267.000694/2012-00 – Homologação do pedido de afastamento da docen-
te Miriam de Oliveira Santos, no período de 10 a 14 de setembro de 2012, para
Napoles – Itália; f) Processo nº 23267.000099/2013-47 – Pedido de afastamento
do país da docente Janaina Nascimento Simoes de Souza, no período de 08 a
12 de abril de 2013, para Lima – Peru; g) Processo nº 23267.000077/2013-87 –
Pedido de afastamento do país da docente Teresa Cristina Viveiros Catramby,
no período de 07 a 13 de abril  de 2013, para Lima – Peru; h) Processo nº
23267.000075/2013-98 – Pedido de afastamento do país  da docente  Teresa
Cristina de Miranda Mendonça, no período de 08 a 12 de abril de 2013, para
Lima – Peru. Todos os processos foram aprovados por unanimidade, exceto o e)
Processo n°23267.000694/2012-00, que foi homologado devido o prazo. Passou-se
aos processos de progressão:  i) Processo nº 23267.001204/2012-84 – Progres-
são Funcional do docente Ronaldo Malheiros Gregório do nível II para o nível
III, da classe de professor adjunto; j) Processo nº 23267.000401/2012-86 - Pro-
gressão Funcional da docente Teresa Cristina de Miranda Mendonça do nível I
para  o  nível  II,  da  classe  de  professor  adjunto;  k)  Processo  nº
23083.008650/2012-78  -  Progressão  do  docente  Francisco  Coelho  Mendes
para professor adjunto; l) Processo 23267.000891/2012-11 – Progressão funci-
onal do docente Rodrigo de Souza Tavares do nível I para o nível II da classe
de Assistente; m) Processo 23267.000909/2012-84 – Progressão funcional do
docente Paulo Renato Fernandes da Silva nível I para o nível II da classe de
Assistente;  Todos  os  processos  foram aprovados  por  unanimidade.  Seguindo,
passou-se aos processos de licença especial para estudante, referente ao doutora-
do e pós-doutorado: n)  Processo nº  23267.0011/2012-71 – Comunicado para
cursar doutorado do decente Benaia Sobreira de Jesus Lima. o)  Processo
23267.000079/2013-76 – Licença especial para servidor estudante da docente
Débora  da  Silva  Roland,  para  cursar  doutorado,  no  período  (01/04/13  até
01/04/2015); p) Processo nº 23267.000052/2011-11 – Aprovação dos relatórios
do doutorado, referente ao primeiro período de 2012, da docente Geruza Tava-
res Davila; q) Processo nº 23083.002890/2009-63 – Prorrogação da licença es-
pecial para estudante, referente ao doutorado, da docente Marcia Cristina Ro-
drigues Cova, por mais seis meses, ou seja, até 31/08/2013;  Todos os pleitos
dos respectivos processos foram aprovados por unanimidade. Passou-se ao pro-

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192



cesso:  r) Processo nº 23267.000917/2012-21 – Afastamento para cursar pós-
doutorado do docente Aquiles Braga de Queiroz. Após explicação sobre o plei-
to, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Nesse momento a presidente, informou
que não ficaria à vontade em participar deste ponto, pois tratava-se de sua suces-
são. Passou a presidência da reunião ao conselheiro BENAIA SOBREIRA. Com a
palavra o conselheiro passou ao ponto 3- Comissão Responsável pelo processo
de escolha da nova Direção do IM. Nesse momento a comissão apresentou para
apreciação da plenária, o regulamento para o processo de Consulta pública. Houve
várias contribuições. Devido o avançar da hora e a falta de quórum, a comissão
não conseguiu concluir  o  processo de exposição do regulamento.  Desta  forma,
propôs uma reunião extraordinária para o dia 06/02/2013 (quarta-feira) às 14h. A
plenária aprovou. Nada mais havendo a tratar, às 17h50min (dezessete horas e
cinquenta minutos), o Senhor Presidente em exercício, encerrou a reunião da qual,
para constar, eu, ANA CAROLINA DO CARMO BARBOZA, Secretária Administrati-
va do IM, lavrei a presente ata que vai por mim assinada e, após sua leitura e apro -
vação, pela Sra. Presidente e demais membros presentes.

ANA CAROLINA DO CARMO BARBOZA

ACYR DE CARVALHO NETO

ADRIA RAMOS DE LYRA

ANDRESSA BARRA RAMOS 

BENAIA SOBREIRA DE JESUS

CATIA ANDREZA DIAS WOOD

CHRISTIANE AGUIAR DE ANDRADE

DEBORA DA SILVA ROLAND

ELIS REGINA BARBOSA ANGELO

EVANDRO CORREIA DA SILVA

GRAZIELE ALVES DE LIRA

LEILA DUPRET MACHADO

LUCIANA DA SILVA FERREIRA

MARCELO FERREIRA FARIAS

MARCOS AZEVEDO BENAC

MARISTELA DA SILVA PINTO

MONICA DE SOUZA NUNES MARTINS

OTAIR FERNANDES DE OLIVEIRA

PAULO COSME DE OLIVEIRA

PAULO SERGIO RIBEIRO JUNIOR

RAQUEL ALVITOS PEREIRA

RENAN ARJONA DE SOUZA
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ROBSON DIAS DA SILVA

TERESA CRISTINA DE M MENDONÇA

VALERIA ROSITO FERREIRA
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