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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Secretaria da Diretoria do ICSA do Campus GV

 

ATA DA 63ª SEXAGESSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE
DO ICSA- INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
JUIZ DE FORA – CAMPUS AVANÇADO DE GOVERNADOR VALADARES. Aos (27) vinte e sete
dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às 8h:30 min, reuniu-se o Conselho de
Unidade do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas - CONSUNI, na sala 405 no 4º andar do prédio
principal do Pitágoras sob a presidência do Diretor em exercício do ICSA, o professor Anderson de
Oliveira Reis e contou a presença dos seguintes representantes docentes ; Antônio Rodrigues, Alisson
Silva Martins, Bruno Franco Alves, John Leno Castro dos Santos, Geraldo Moreira Bittencourt, Nathalia
Carvalho Moreira, Rosana Ribeiro Felisberto, Schirley Policario, Solange Riveli de Oliveira e
representantes TAEs do ICSA: Fernando Pimentel Coelho e Maria José de Fátima Varella Cruz. O Diretor
cumprimentou os presentes e iniciou a reunião mencionando sobre o retorno das aulas presenciais no
Campus GV, que inicialmente houve êxito na retomada das atividades In loco e depois informou que a
previsão próxima reunião do CONSUNI será para o final do mês de Junho entretanto, se houver alguma
pauta que necessite da aprovação dos conselheiros poderá ser convocada uma reunião extraordinária. Após
, o diretor pediu que fosse feita a inversão , que iniciassem pelo assunto da terceira pauta: Pauta 3) Pedido
de Apreciação do Relatório de Atividades da Comissão de Comemoração dos 10 anos dos Cursos do
ICSA . O diretor explicou que em novembro de 2022 os cursos do ICSA completarão 10 anos e que foi
formada uma comissão de comemoração com representantes docentes de cada departamento e um
representante discentes do ICSA, ficando composta pelos seguintes membros: a professora Gema Duboc
representando o departamento de Economia; professor Anderson de Oliveira Reis do departamento
Contábeis, professora Solange Riveli da Administração, professor Guilherme Gouveia do departamento de
Direito e a aluna Fernanda Sgreccia representando a classe discente . A comissão pensou em dividir o
Evento comemorativo em 4 pilares de atividades ficando com esta divisão inicial; 1)Resgate da história e
memórias do ICSA, 2) Reconhecimento dos pares, homenageando as pessoas que foram importantes ao
longo da construção do ICSA, como Coordenadores, chefias, Vices e o Diretor do ICSA ao longo desses
anos; 3) Atividades esportivas comemorativas com participação dos estudantes; 4) Aproximação com a
sociedade como divulgação do Campus à comunidade de Governador Valadares. Também planejaram
expor um mural de fotos dos cursos, calouros, alunos , eventos, professores contando a história do ICSA.
Foi enfatizado que ao longo dos trabalhos da comissão pode ser que ocorra alguma alteração nos
planejamentos caso haja falta de recursos financeiros , pode ser também que outras atividades sejam
agregadas conforme as condições. Também está nos planos a realização de atividades culturais no evento
como: almoço com cantoria no restaurante Universitário , apresentação do Ecos no Cinema coordenado
pelo professor Carlos do departamento de Economia; evento Prata da Casa com entrega de placas para os
antigos coordenadores, chefias e Diretor do ICSA. Em seguida a esses informes, professora Schirley
sugeriu que seja realizada a divulgação da UFJF nas escolas públicas e nos bairros periféricos da cidade e
não somente nas praças principais como tem sido feito nos últimas divulgações da Universidade, visto que
na cidade ainda se tem uma confusão da UFJF com as Instituições Privadas , o professor Bruno Franco
sugeriu a divulgação do Campus no (3°) terceiro ano de ensino médio nas escolas públicas da cidade, o
que seria um tipo de ação de extensão da Universidade, e o professor John sugeriu a possibilidade de à
comissão comemorativa continuar os trabalhos mesmo depois de passado o evento para coordenar outras
atividades em datas festivas do Instituto. Após esse momento foi posto em votação o tema: aprovação da
comissão comemorativa de 10 anos do ICSA e foi aprovado por unanimidade. Em seguida mencionado
sobre os novos e-mails com final domínio (.br). Será necessário realizar a migração tantos os e-mails dos
servidores, como os das coordenações, secretarias, dos dominios final : @ufjf.edu.br para @ufjf.br, que
isto foi uma exigência de Juiz de Fora e que o dominio ufjf.edu.br não funcinara mais a partir do inicio do
mês de Julho deste ano. Seguidamente, o diretor falou sobre a possibilidade do TCC on-line . Que ele iria
fazer uma consulta à PROGRAD para verificar se neste semestre iria continuar com os TCCs online ou se
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voltariam a ser presencial, o professor John perguntou se existe algum regulamento sobre isto no Campus
de Juiz de Fora, o diretor ficou de consultar a PROGRAD após a reunião. A seguir passou-se para a Pauta
1.3) Chegada dos Servidores para secretaria de Curso do ICSA: Foi informado que havia chegado dois
novos servidores para a secretaria de curso do ICSA, que existe uma proposta de divisão da secretaria em
departamentos, porém com ida do servidor Elton Vidal para sede em Juiz de Fora ficou faltando uma
pessoa e agora espera-se que chegue mais dois novos servidores para o ICSA para que retome a discussão
. Os novos servidores que chegaram da sede foram: o servidor Kleber assistente em administração que será
alocado na secretaria de curso e ficará inicialmente responsável pelos processos estágios de aluno e a
servidora Fernanda Administradora que ficará alocada no setor do núcleo administrativo do ICSA. O
diretor disse que solicitou mais servidores para a secretaria de curso, porém não tem nada certo quanto a
esta vinda e que ele está na expectativa para que a Direção Geral do Campus e RH atendam à sua
solicitação. Após sua fala, o servidor Fernando avisou que estará sozinho alguns dias no setor da secretaria
de curso no período da manhã, pois alguns colegas do setor estão de atestado médico e outros estarão de
férias. Depois, o professor John questionou sobre as reuniões do CONSU que forem afetar os cursos ou as
coordenações de cursos para que a direção comunique às coordenações sobre os pontos de pauta, porém o
diretor respondeu que algumas pautas do Conselho Gestor não tem como saber, pois não veem claro o que
será tratado na reunião. Mas disse que ficará mais atento, caso consiga identificar. Seguidamente, iniciou-
se a segunda 2) PAUTA: Aprovação da Ata de Reuniões Anteriores . Foi posto em votação a ata da
reunião extraordinária do dia 05/05/2022 e obteve aprovação integral. A seguir foi discutido a quarta pauta
4) PAUTA: Aprovação dos PITs 2022 e RITs 2021 dos departamentos do ICSA. O diretor informou que só
faltava a apresentação do Rit de departamento do direito, após pôs em votação quem era favorável à
aprovação dos PITs de 2022, que teve como resultado (10) dez votos favoráveis e (01) uma abstenção ,
perguntou se haveria alguma consideração sobre os RITS?. Como não houve, partiu para a votação que
resultou em (10) dez votos favoráveis e (01) uma abstenção. A seguir deu início a PAUTA 5) Distribuição
dos Recursos Orçamentários entre os Departamentos. O diretor explicou a forma da UFJF distribuir os
recursos orçamentários, que cargos de direção tem um grupo de Whatsapp para tratar desse assunto, porém
ele tinha ficada com algumas dúvidas sobre as distribuições e que na época ele fez um ofício direcionado à
servidora Juciline que é a responsável pela dotação orçamentária de toda a UFJF. O diretor informou que
serão R$ 103 mil reais destinado ao ICSA , porém deste valor será descontado os valores das SCDPs e que
os departamentos terão autonomia para alocar os recursos financeiros da forma que desejarem, se tratando
de material de consumo, pois no quesito SCDPs somente a PROPLAN tem esta autorização para realizar
alterações. Informou ainda que os recursos totais para SCDPs para o CAMPUS serão de 400 mil reais e de
100 mil reais para o Campus GV. Em seguida, não havendo outros assuntos a serem tratados, o Diretor em
exercício agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. E esta Ata foi lavrada por mim,
Talitiely Daiane Araújo Barreto, Assistente em Administração, que após lida e aprovada, será assinada por
todos via SEI.

Documento assinado eletronicamente por Nathane Fernandes da Silva, Diretor (a), em 09/11/2022,
às 08:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Franco Alves, Professor(a), em 09/11/2022, às
15:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por John Leno Castro dos Santos, Professor(a), em
09/11/2022, às 21:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Maria Jose de Fatima Varela Cruz, Servidor(a), em
10/11/2022, às 07:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Nathalia Carvalho Moreira, Chefe de Departamento, em
10/11/2022, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Geraldo Moreira Bittencourt, Chefe de Departamento,
em 10/11/2022, às 18:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-Ufjf (www2.ufjf.br/SEI) através
do ícone Conferência de Documentos, informando o código verificador 0999582 e o código CRC
44EA1DAC.
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