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Ata da Reunião Ordinária nº 71 1 
Aos vinte e nove dias do mês de 2 
reuniram-se, por videoconferência, 3 
professor Vinicius Mendes Couto Pereira, Chefe do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e 4 
da Terra – PEB. Estiveram presentes, os professo5 
Jannuzzi, Cléber de Almeida Corrêa Junior,6 
Fabrízzio Condé de Oliveira, Francisco de Assis Alves da Silva, 7 
Geórgia Regina Rodrigues Gomes Poly, 8 
Dantas Linhares, Igor David da Costa, 9 
Joviana Sartori de Souza, Juan Lucas Nachez, 10 
Medeiros Junior, Marcelo de Oliveira Dias, 11 
Marcos Vinícius Naves Bêdo, Margarida dos Santos Pacheco, Maria Carmen Morais, Maria Danielle 12 
Rodrigues Marques, Maurício Rodrigues S13 
Alves de Oliveira, Rodrigo Erthal Wilson, Rosilene Abreu Portella Corrêa, Sandra Machado de 14 
Souza Lima, Thiago Jordem Pereira,15 
Pompilho. Justificou a ausência, o professor:16 
o professor: Vítor Manoel Rodrigues do Nascimento17 
Paiva (Pós-doutorado), Erick Javier Palacios Escobar (Doutorado18 
Vasconcellos (Doutorado), Glaucia Ribeiro Gonzaga (Doutorado), Juliana Alves Carvalho19 
(Doutorado), Luciano Gomes de Medeiros Junior (Pós20 
(Doutorado). A pauta da reunião foi: 1. Informes; 2. Aprovação da ata 21 
2019; 3. Projetos; 4. Estágio Probatório22 
de RAD’s 2019; 8. Assuntos gerais. 23 
informou aos docentes que a reunião 24 
resposta da Reitoria ao ofício enviado pela Direção do INFES25 
legitimidade das reuniões realizadas 26 
informou também sobre as solicitações de afastamento 27 
incluídas no Levantamento de Necessidades de Desenvolvimento28 
Universidade. Ele comunicou que foram 29 
Horacio e outra da professora Geórgia; 2 afastamentos no país para Pós30 
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  do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra (PEB). 

dias do mês de abril de dois mil e vinte, às dezesseis horas e vinte e oito minutos
, por videoconferência, os membros deste Departamento, sob a presidência do 

professor Vinicius Mendes Couto Pereira, Chefe do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e 
Estiveram presentes, os professores: André Luiz Gomes da Silva, Célia Maria Lira 

Jannuzzi, Cléber de Almeida Corrêa Junior, Érika Silos de Castro Batista, Fábio Pacheco Ferreira, 
Francisco de Assis Alves da Silva, Francisco Miguel Zamora

Geórgia Regina Rodrigues Gomes Poly, Gustavo Silva Semaan, Horacio Marconi da Silva Matias 
Dantas Linhares, Igor David da Costa, Jean Carlos Miranda da Silva, João Bosco Bezerra de Farias, 
Joviana Sartori de Souza, Juan Lucas Nachez, Laci Mary Barbosa Manhães,
Medeiros Junior, Marcelo de Oliveira Dias, Marcelo Garcia Simão, Marcelo Nocelle de Almeida, 

Margarida dos Santos Pacheco, Maria Carmen Morais, Maria Danielle 
Rodrigues Marques, Maurício Rodrigues Silva, Nicole Brand Ederli,  Ricardo Silveira Sousa, Rodolfo 
Alves de Oliveira, Rodrigo Erthal Wilson, Rosilene Abreu Portella Corrêa, Sandra Machado de 
Souza Lima, Thiago Jordem Pereira, Tibério Borges Vale, Wagner Rambaldi Telles e Wendel Mattos 

a ausência, o professor: Marciano Alves Carneiro. Não justific
Vítor Manoel Rodrigues do Nascimento.  Professores Afastados: 

doutorado), Erick Javier Palacios Escobar (Doutorado), Fernanda 
Glaucia Ribeiro Gonzaga (Doutorado), Juliana Alves Carvalho

Luciano Gomes de Medeiros Junior (Pós-doutorado) e Renata Bacellar Mello 
A pauta da reunião foi: 1. Informes; 2. Aprovação da ata 70, de 0

Estágio Probatório; 5. Progressão Funcional; 6. Afastamentos; 
. Assuntos gerais. Iniciam-se os trabalhos. 1. Informes: 1.1.

a reunião departamental só foi agendada  após o recebimento da 
ao ofício enviado pela Direção do INFES, solicitando a confirmação 

realizadas por videoconferência durante a pandemia
sobre as solicitações de afastamento recebidas pelo Departamento para serem 

Levantamento de Necessidades de Desenvolvimento 2021
que foram requeridas 2 Licenças para Capacitação, uma do professor 

racio e outra da professora Geórgia; 2 afastamentos no país para Pós
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do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra (PEB). 
e vinte e oito minutos, 

os membros deste Departamento, sob a presidência do 
professor Vinicius Mendes Couto Pereira, Chefe do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e 

André Luiz Gomes da Silva, Célia Maria Lira 
Érika Silos de Castro Batista, Fábio Pacheco Ferreira, 

Francisco Miguel Zamora Inuma, 
Horacio Marconi da Silva Matias 

João Bosco Bezerra de Farias, 
osa Manhães, Luciano Gomes de 

Marcelo Garcia Simão, Marcelo Nocelle de Almeida, 
Margarida dos Santos Pacheco, Maria Carmen Morais, Maria Danielle 

Ricardo Silveira Sousa, Rodolfo 
Alves de Oliveira, Rodrigo Erthal Wilson, Rosilene Abreu Portella Corrêa, Sandra Machado de 

Wagner Rambaldi Telles e Wendel Mattos 
Não justificou a ausência, 

Professores Afastados: Daniel Costa de 
Fernanda Mendonça de 

Glaucia Ribeiro Gonzaga (Doutorado), Juliana Alves Carvalho 
e Renata Bacellar Mello 

, de 04 de dezembro de 
Afastamentos; 7. Aprovação 

1.1. O professor Vinicius 
foi agendada  após o recebimento da 

solicitando a confirmação da 
durante a pandemia. O professor 

Departamento para serem 
2021, solicitado pela 

2 Licenças para Capacitação, uma do professor 
racio e outra da professora Geórgia; 2 afastamentos no país para Pós-doutorado, um da 
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professora Geórgia e outro do professor Daniel e 1 afastamento no exterior para Pós31 
do professor Juan Lucas. Ele disse que o formulário do LND 2021 32 
que poderiam contribuir para a33 
departamental. Em resposta, o professor informou que34 
ensino e nas áreas específicas de atuação do Departamento35 
oferecimento de cursos para melhoria do trabalho das comissões36 
informou sobre o seu credenciamento como docente permanente junto ao 37 
graduação em Ecologia e Recursos Naturais da UENF 38 
também sobre a aprovação de uma bolsa de iniciação científica 39 
Nogueira Souto, do curso de Ciências Naturais.40 
havia autorizado a utilização de 41 
houvesse acordo entre a Coordenação do curso e a banca avaliadora. 42 
aluno do curso de Computação interes43 
resposta do professor Daniel, seu orientador, para poder agendar 44 
que seriam realizadas, por videoconferência, as reuniões do Colegiado e do NDE do curso de 45 
Computação e que, em breve, divulgaria as datas aos membros.46 
que seu projeto de Iniciação Cient47 
utilizando múltiplas consultas por similaridade em Espa48 
aluno João Vitor Silva Leite, do curso de 49 
1.5. A professora Danielle, coordenadora local do Programa Jovens Talentos da FAPERJ, informou 50 
que o edital do programa foi prorrogado 51 
dos candidatos, que são alunos do Ensino Médio, 52 
funcionando. Dessa forma, ela informou que, caso as escolas não reabram até a referida data ou o 53 
edital não seja prorrogado novamente, é provável que não seja possível a participação do Instituto 54 
no programa. Ela disse que iria acompanhar a situação e informaria o andamento nas próximas 55 
reuniões. 2. Aprovação da ata 56 
anteriormente por e-mail para apreciação dos docentes. As alterações solicitadas foram 57 
realizadas. Encaminhamento: Aprovar a ata 58 
Aprovada pela plenária departamental59 
apresentou à plenária os seguintes projetos, aprovados pela FAPERJ60 
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 o do professor Daniel e 1 afastamento no exterior para Pós

Ele disse que o formulário do LND 2021 solicitava a
contribuir para a melhoria da equipe docente e da 

professor informou que, para os docentes, seriam ações na área de 
e nas áreas específicas de atuação do Departamento e, administrativa

cursos para melhoria do trabalho das comissões. 1.2.
redenciamento como docente permanente junto ao 

graduação em Ecologia e Recursos Naturais da UENF - Mestrado e Doutorado
também sobre a aprovação de uma bolsa de iniciação científica da FAPERJ para o aluno Matheus 
Nogueira Souto, do curso de Ciências Naturais. 1.3. O professor Ricardo informou que

a utilização de videoconferência para a realização de defesa de TCC, desde que 
houvesse acordo entre a Coordenação do curso e a banca avaliadora. Ele comentou que havia um 
aluno do curso de Computação interessado em utilizar esse recurso e que estava aguardando a 
resposta do professor Daniel, seu orientador, para poder agendar a defesa. Ele comentou também 
que seriam realizadas, por videoconferência, as reuniões do Colegiado e do NDE do curso de 

ue, em breve, divulgaria as datas aos membros. 1.4. O professor 
o Científica, intitulado "Recuperação de dados m

ltiplas consultas por similaridade em Espaços Métricos", foi aprovado 
curso de Bacharelado em Matemática, foi indicado como 

, coordenadora local do Programa Jovens Talentos da FAPERJ, informou 
que o edital do programa foi prorrogado até 28 de junho. Porém, para que 
dos candidatos, que são alunos do Ensino Médio, seria necessário que as escolas est

, ela informou que, caso as escolas não reabram até a referida data ou o 
ja prorrogado novamente, é provável que não seja possível a participação do Instituto 

Ela disse que iria acompanhar a situação e informaria o andamento nas próximas 
2. Aprovação da ata 70, de 04 de dezembro de 2019: A ata havia sido 

para apreciação dos docentes. As alterações solicitadas foram 
Aprovar a ata 70, de 04 de dezembro de 2019. 

Aprovada pela plenária departamental. 3. Projetos: 3.1. Pesquisa: A Comissão de Pesquisa 
apresentou à plenária os seguintes projetos, aprovados pela FAPERJ: “Ecologia de peixes de 
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o do professor Daniel e 1 afastamento no exterior para Pós-doutorado 
solicitava a indicação de ações 

melhoria da equipe docente e da atuação da chefia 
seriam ações na área de 

ministrativamente, seria o 
. A professora Nicole 

redenciamento como docente permanente junto ao Programa de Pós-
Mestrado e Doutorado (Nível 6 da CAPES) e 

FAPERJ para o aluno Matheus 
informou que a PROGRAD 

videoconferência para a realização de defesa de TCC, desde que 
le comentou que havia um 
que estava aguardando a 

Ele comentou também 
que seriam realizadas, por videoconferência, as reuniões do Colegiado e do NDE do curso de 

O professor Marcos informou 
o de dados médicos por conteúdo 

aprovado pela FAPERJ. O 
, foi indicado como bolsista. 

, coordenadora local do Programa Jovens Talentos da FAPERJ, informou 
orém, para que fosse feita a seleção 

necessário que as escolas estivessem 
, ela informou que, caso as escolas não reabram até a referida data ou o 

ja prorrogado novamente, é provável que não seja possível a participação do Instituto 
Ela disse que iria acompanhar a situação e informaria o andamento nas próximas 

A ata havia sido enviada 
para apreciação dos docentes. As alterações solicitadas foram 

embro de 2019. Em votação: 
A Comissão de Pesquisa 

“Ecologia de peixes de 
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riachos da bacia do rio Pomba, drenagem do rio Paraíba do Sul”, submetido pelo professor Igor 61 
David da Costa; “Recuperação de dados médicos po62 
similaridade em Espaços Métricos”, submetido pelo professor Marcos Vinicius Naves Bêdo e 63 
“Estudo de Reações de Interesse Astrofísico”, submetido pela professora Maria Carmen Morais.64 
3.2. Encaminhamento: Aprovar a criação do Grupo de Pesquisa intitulado “Pesquisa em Educação, 65 
Ciências e Tecnologia”, coordenado pelo professor André Luiz Gomes da Silva.66 
Aprovado pela plenária departamental.67 
Estágio Probatório da professor68 
apresentado pela comissão de avaliação, referente ao relatório final de 32 meses. 69 
Aprovado pela plenária departamental.70 
avaliação, que aprova o relatório parcial referente aos 71 
professor Fabrízzio Condé de Oliveira72 
Progressão Funcional: 5.1. Encaminhamento: 73 
funcional do professor Marcelo Garcia Simão74 
seguintes membros: Fábio Pacheco Ferreira 75 
Miranda da Silva. Em votação: 76 
respondeu ao questionamento do 77 
Associado D1. Ele explicou que, 78 
nomeie uma banca externa para avaliá79 
desde o ano passado. Ele informou que haviam sido enviados e80 
suas dúvidas há algum tempo e que estes co81 
processo. O professor pediu que ele verificasse82 
que encontrou os e-mails com as inst83 
Mary que sua solicitação de Aceleração da Promoção84 
Estágio Probatório, conforme definido em lei85 
disse que estava aguardando posicionamento da CPPD acerca do procedimento para envio 86 
processos durante a pandemia87 
professora poderia acompanhar a publicação da homologação do Estágio Probatório e 88 
abertura do processo de Aceleração da Promoção 89 
informou que seu processo de progressão funcional para Adjunto C4 estava parado na CPPD desde 90 
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 riachos da bacia do rio Pomba, drenagem do rio Paraíba do Sul”, submetido pelo professor Igor 

David da Costa; “Recuperação de dados médicos por conteúdo utilizando múltiplas consultas por 
similaridade em Espaços Métricos”, submetido pelo professor Marcos Vinicius Naves Bêdo e 

Reações de Interesse Astrofísico”, submetido pela professora Maria Carmen Morais.
Aprovar a criação do Grupo de Pesquisa intitulado “Pesquisa em Educação, 

Ciências e Tecnologia”, coordenado pelo professor André Luiz Gomes da Silva.
Aprovado pela plenária departamental. 4. Estágio Probatório: 4.1. Encaminhamento:

professora Laci Mary Barbosa Manhães, que teve parecer favorável 
apresentado pela comissão de avaliação, referente ao relatório final de 32 meses. 
Aprovado pela plenária departamental. 4.2. Encaminhamento: Aprovar o parecer
avaliação, que aprova o relatório parcial referente aos 12 meses de E

Fabrízzio Condé de Oliveira. Em votação: Aprovado pela plenária departamental.
Encaminhamento: Aprovar a comissão avaliadora da progressão 

Marcelo Garcia Simão, de Adjunto C1 para Adjunto C
Fábio Pacheco Ferreira (Presidente), Érika Silos de Castro Batista

otação: Aprovada pela plenária departamental. 5.2. 
questionamento do professor Cléber acerca de sua progressão funcional para 

 para o andamento de sua progressão, é necessário que a Direção 
nomeie uma banca externa para avaliá-lo e que o Departamento já havia feito essa solicitação 
desde o ano passado. Ele informou que haviam sido enviados e-mails ao docente em resposta 

há algum tempo e que estes continham todo o procedimento para instrução do 
pediu que ele verificasse sua caixa de e-mails. O professor Cléber informou 

com as instruções. 5.3. O professor Vinicius esclareceu à professora Laci 
solicitação de Aceleração da Promoção só pode ser feita após a homologação do

, conforme definido em lei. A secretária Gessy confirmou essa informação e 
disse que estava aguardando posicionamento da CPPD acerca do procedimento para envio 
processos durante a pandemia. Disse ainda que, assim que seu processo fosse enviado, a 
professora poderia acompanhar a publicação da homologação do Estágio Probatório e 

o processo de Aceleração da Promoção no SEI. 5.4. O professor 
informou que seu processo de progressão funcional para Adjunto C4 estava parado na CPPD desde 
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riachos da bacia do rio Pomba, drenagem do rio Paraíba do Sul”, submetido pelo professor Igor 
r conteúdo utilizando múltiplas consultas por 

similaridade em Espaços Métricos”, submetido pelo professor Marcos Vinicius Naves Bêdo e 
Reações de Interesse Astrofísico”, submetido pela professora Maria Carmen Morais. 

Aprovar a criação do Grupo de Pesquisa intitulado “Pesquisa em Educação, 
Ciências e Tecnologia”, coordenado pelo professor André Luiz Gomes da Silva.  Em votação: 

Encaminhamento: Aprovar o 
, que teve parecer favorável 

apresentado pela comissão de avaliação, referente ao relatório final de 32 meses. Em votação: 
Aprovar o parecer da comissão de 

Estágio Probatório do 
Aprovado pela plenária departamental. 5. 

Aprovar a comissão avaliadora da progressão 
para Adjunto C2, formada pelos 

Érika Silos de Castro Batista e Jean Carlos 
.2. O professor Vinicius 

acerca de sua progressão funcional para 
é necessário que a Direção 

lo e que o Departamento já havia feito essa solicitação 
mails ao docente em resposta às 

todo o procedimento para instrução do 
O professor Cléber informou 

O professor Vinicius esclareceu à professora Laci 
só pode ser feita após a homologação do 

. A secretária Gessy confirmou essa informação e 
disse que estava aguardando posicionamento da CPPD acerca do procedimento para envio dos 

processo fosse enviado, a 
professora poderia acompanhar a publicação da homologação do Estágio Probatório e proceder à 

O professor Francisco de Assis 
informou que seu processo de progressão funcional para Adjunto C4 estava parado na CPPD desde 
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fevereiro de 2019. A secretária Gessy disse que havia fornecido o 91 
para que o professor entrasse em contato e ver92 
Francisco disse que entrou em contato com o servidor93 
fila para ser analisado pela comissão, entretanto, não houve nenhum andamento94 
professor Vinicius informou que o Departamento enviaria e95 
5.5. O professor Juan Lucas comentou que seu processo de progressão funcional para Associado 96 
D2 já havia sido aberto e que apenas 97 
entregues devido à suspensão das atividades 98 
para dar andamento ao processo.99 
migrar os processos de progressão funcional para o SEI e que s100 
data de abertura dos processos que já estivessem protocolados em meio físico.101 
explicou que havia a possibilidade de haver processos híbridos102 
estrutura para manter esse tipo de documento103 
forma, o professor Tibério orientou 104 
procedimentos para que fosse dado andamento ao processo.105 
Vinicius comunicou que o professor Juan Lucas 106 
no exterior e que o Colegiado do curso de Física 107 
esta era uma oportunidade única para o docente e que traria benefícios para 108 
posteriormente. O professor explicou que 109 
horária remanescente da ausência do docente110 
professores do curso de Física se prontificaram a suprir a carga 111 
todos estão cientes de que isso pode implicar em mudança dos dias de trabalho e aumento no 112 
número de dias de aula durante a semana113 
professores. Ela ainda esclareceu que foi decidi114 
Horacio, previsto para  2021, se dará 115 
docente do curso estiver reestabelecido. 116 
professor Juan Lucas Nachez, para 117 
(University College London), em Londres118 
2021.  Em votação: Aprovado pela plenária departamental. 119 
professor Vinicius esclareceu que, a princípio, os RAD’s 2019 não seriam colocados para aprovação 120 
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 fevereiro de 2019. A secretária Gessy disse que havia fornecido o telefone do secretário da CPPD 

para que o professor entrasse em contato e verificasse a situação do processo. O professor 
Francisco disse que entrou em contato com o servidor, que o informou que o processo estava na 
fila para ser analisado pela comissão, entretanto, não houve nenhum andamento

que o Departamento enviaria e-mail à CPPD pedindo esclarecimentos.
comentou que seu processo de progressão funcional para Associado 

apenas faltava acrescentar os comprovantes, que não puder
entregues devido à suspensão das atividades presenciais. Ele questionou como deveria proceder 
para dar andamento ao processo. O professor Tibério disse que a CPPD estava trabalhando para 
migrar os processos de progressão funcional para o SEI e que seria feita a tentativa de aproveitar a 
data de abertura dos processos que já estivessem protocolados em meio físico.
explicou que havia a possibilidade de haver processos híbridos no SEI, porém, a UFF 

tipo de documento, visto exigirem o arquivamento por 50 anos.
forma, o professor Tibério orientou ao docente que aguardasse a CPPD organizar os novos 
procedimentos para que fosse dado andamento ao processo. 6. Afastamentos: 

que o professor Juan Lucas havia solicitado afastamento para Pós
e que o Colegiado do curso de Física havia aprovado a solicitação

esta era uma oportunidade única para o docente e que traria benefícios para 
. O professor explicou que o Colegiado havia se comprometido em assumir a carga 

remanescente da ausência do docente. A professora Danielle 
professores do curso de Física se prontificaram a suprir a carga horária do professor Lucas e que 
todos estão cientes de que isso pode implicar em mudança dos dias de trabalho e aumento no 
número de dias de aula durante a semana, visto o curso estar com número reduzido de 

Ela ainda esclareceu que foi decidido no Colegiado que o afastamento do professor 
2021, se dará somente após o retorno do professor Lucas e se o quadro 

docente do curso estiver reestabelecido. Encaminhamento: Aprovar o afastamento no 
para realização de Pós-doutorado, no Instituto de Educação da UCL 

Londres, no período 21 de setembro de 2020 a 19 de setembro de 
Aprovado pela plenária departamental. 7. Aprovação d

professor Vinicius esclareceu que, a princípio, os RAD’s 2019 não seriam colocados para aprovação 
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do secretário da CPPD 
ificasse a situação do processo. O professor 

que o informou que o processo estava na 
fila para ser analisado pela comissão, entretanto, não houve nenhum andamento desde então. O 

mail à CPPD pedindo esclarecimentos. 
comentou que seu processo de progressão funcional para Associado 

os comprovantes, que não puderam ser 
Ele questionou como deveria proceder 

O professor Tibério disse que a CPPD estava trabalhando para 
eria feita a tentativa de aproveitar a 

data de abertura dos processos que já estivessem protocolados em meio físico. O professor 
, porém, a UFF não tinha 

, visto exigirem o arquivamento por 50 anos. Dessa 
aguardasse a CPPD organizar os novos 

Afastamentos: 6.1. O professor 
havia solicitado afastamento para Pós-doutorado 

a solicitação, entendendo que 
esta era uma oportunidade única para o docente e que traria benefícios para o curso 

havia se comprometido em assumir a carga 
A professora Danielle disse que todos os 

horária do professor Lucas e que 
todos estão cientes de que isso pode implicar em mudança dos dias de trabalho e aumento no 

com número reduzido de 
do no Colegiado que o afastamento do professor 
após o retorno do professor Lucas e se o quadro 

Aprovar o afastamento no exterior do 
no Instituto de Educação da UCL 

21 de setembro de 2020 a 19 de setembro de 
Aprovação de RAD’s 2019: O 

professor Vinicius esclareceu que, a princípio, os RAD’s 2019 não seriam colocados para aprovação 
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nesta reunião, visto o semestre letivo não ter se iniciado121 
os docentes que têm direito à progressão funcional no primeiro semestre 122 
documento aprovado para instruir seus processos, ele havia decidido incluir este ponto na pauta. 123 
O professor informou que já haviam sido entregues alguns RAD’s pelos demais docentes124 
esses também foram incluídos para aprovação.125 
informado por e-mail, os professores que desejassem poderiam fazer o envio do RAD para o e126 
mail do Departamento a fim de tê127 
decisão da plenária departamental em reunião realizada no mês de novembro de 2019, para que o 128 
RAD 2019 fosse aprovado seria necessário o envio dos comprovantes da129 
de Encerramento, comprovando o cumprimen130 
o caso do professor Fábio, que, apesar de ter entregado o RAD e seus comprovantes, 131 
conseguido apresentar o extrato de encerramento132 
do hd onde estava armazenado. Ele relatou ainda que o professor133 
novamente o extrato do sistema134 
entrou em contato com o suporte135 
professor Rodrigo relatou que há um projeto relacionado em seu RAD do qual ele não participa 136 
mais e, portanto, não pode inserir137 
impedindo de finalizá-lo. Ele disse que já solicitou 138 
fosse extinto o projeto, mas que o problema ainda persiste. 139 
também havia em seu RAD projeto140 
pendências, havia lançado a carga horária mínima141 
registros.  Além disso, um projeto de extensão aprovado e cadastrado em 2019, que possui 142 
dois bolsistas do edital FAPERJ Jovens Talentos associados, não constava em seu RA143 
a problemas relacionados aos cadastros de projetos de pesquisa e extensão, as cargas 144 
horárias das atividades desenvolvidas foram lançadas nas orientações (internas e externas) 145 
que participaram dos projetos, como maneira de contornar os problemas 146 
professores Rodrigo, Marcos e Geórgia confirmaram que tiveram problemas semelhantes, 147 
sendo que os últimos também fizeram o cadastro das horas de maneira semelhante.148 
professor Vinicius orientou os docentes149 
com o seu acesso ao sistema conseguiria resolver o problema, caso contrário, eles deveriam 150 
solicitar auxílio ao suporte. Com relação ao caso do professor Fábio, o professor Vinicius sugeriu 151 
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 , visto o semestre letivo não ter se iniciado. Entretanto, no intuito de não prejudicar 

m direito à progressão funcional no primeiro semestre 
documento aprovado para instruir seus processos, ele havia decidido incluir este ponto na pauta. 
O professor informou que já haviam sido entregues alguns RAD’s pelos demais docentes
esses também foram incluídos para aprovação. O professor Vinicius reforçou que, conforme 

mail, os professores que desejassem poderiam fazer o envio do RAD para o e
mail do Departamento a fim de tê-lo aprovado nesta reunião. Ele explicou que, de acordo com 
decisão da plenária departamental em reunião realizada no mês de novembro de 2019, para que o 
RAD 2019 fosse aprovado seria necessário o envio dos comprovantes das atividades e do Extrato 

comprovando o cumprimento das 1840 horas. O professor Vinicius
, apesar de ter entregado o RAD e seus comprovantes, 

apresentar o extrato de encerramento, pois o documento foi perdido
. Ele relatou ainda que o professor não estava conseguindo baix

o sistema, pois o RAD 2020 já estava aberto. O professor Fábio disse que 
suporte do sistema, mas que não conseguiram resolver o problema.

há um projeto relacionado em seu RAD do qual ele não participa 
inserir carga horária para ele, o que deixa seu RAD com pendências, o 

Ele disse que já solicitou que fosse retirada a sua participação ou que 
fosse extinto o projeto, mas que o problema ainda persiste. O professor Gustavo 

projetos do qual não é mais membro e que
havia lançado a carga horária mínima (1h) para eles e inserido 

Além disso, um projeto de extensão aprovado e cadastrado em 2019, que possui 
dois bolsistas do edital FAPERJ Jovens Talentos associados, não constava em seu RA
a problemas relacionados aos cadastros de projetos de pesquisa e extensão, as cargas 
horárias das atividades desenvolvidas foram lançadas nas orientações (internas e externas) 
que participaram dos projetos, como maneira de contornar os problemas 
professores Rodrigo, Marcos e Geórgia confirmaram que tiveram problemas semelhantes, 
sendo que os últimos também fizeram o cadastro das horas de maneira semelhante.

os docentes a enviarem os nomes dos projetos para 
conseguiria resolver o problema, caso contrário, eles deveriam 

Com relação ao caso do professor Fábio, o professor Vinicius sugeriu 
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no intuito de não prejudicar 
m direito à progressão funcional no primeiro semestre e que precisam desse 

documento aprovado para instruir seus processos, ele havia decidido incluir este ponto na pauta. 
O professor informou que já haviam sido entregues alguns RAD’s pelos demais docentes, portanto, 

O professor Vinicius reforçou que, conforme 
mail, os professores que desejassem poderiam fazer o envio do RAD para o e-

explicou que, de acordo com 
decisão da plenária departamental em reunião realizada no mês de novembro de 2019, para que o 

atividades e do Extrato 
O professor Vinicius apresentou 

, apesar de ter entregado o RAD e seus comprovantes, não havia 
, pois o documento foi perdido devido à queima 

não estava conseguindo baixar 
O professor Fábio disse que 

resolver o problema. O 
há um projeto relacionado em seu RAD do qual ele não participa 

, o que deixa seu RAD com pendências, o 
que fosse retirada a sua participação ou que 

O professor Gustavo informou que 
e que, para não gerar 

 observações em seus 
Além disso, um projeto de extensão aprovado e cadastrado em 2019, que possui 

dois bolsistas do edital FAPERJ Jovens Talentos associados, não constava em seu RAD. Devido 
a problemas relacionados aos cadastros de projetos de pesquisa e extensão, as cargas 
horárias das atividades desenvolvidas foram lançadas nas orientações (internas e externas) 
que participaram dos projetos, como maneira de contornar os problemas do sistema. Os 
professores Rodrigo, Marcos e Geórgia confirmaram que tiveram problemas semelhantes, 
sendo que os últimos também fizeram o cadastro das horas de maneira semelhante. O 

dos projetos para ele verificar se 
conseguiria resolver o problema, caso contrário, eles deveriam 

Com relação ao caso do professor Fábio, o professor Vinicius sugeriu 
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que seu RAD fosse aprovado com152 
onde constasse a carga horária de cada 153 
de 1840 horas. 7.1. Encaminhamento:154 
com a condição de apresentação ao Departamento de tabela com a descrição da carga horária das 155 
atividades relacionadas e cumprimento de 1840 horas. 156 
departamental. 7.2. Encaminhamento: 157 
Ribeiro Gonzaga, Igor David da Costa158 
Alves Carvalho; Laci Mary Barbosa 159 
Simão, Maria Danielle Rodrigues 160 
Mendes Couto Pereira e Wagner 161 
departamental. 8. Assuntos Gerais: 162 
para compor o Colegiado de Física como membro titular. O professor Fabrízzio se propôs a 163 
participar. 8.2. O professor Vinicius solicitou aos professores que enviassem os pontos de pauta no 164 
período definido pelo Departamento, pois estão sendo enviados pedidos de inclusão momentos 165 
antes da reunião se iniciar, o que dificulta a organização da pauta.166 
informações sobre seu processo de aposentadoria167 
retornou ao Departamento com pendência de um documento168 
assinado pela professora e pel169 
possibilidade de enviar o processo para Niterói para que170 
informado a ela que o protocolo do Instituto não está funcionando171 
físicos não estão tramitando no momento.172 
datas para envio dos projetos 173 
problemas que ocorrem durante essa at174 
proposta interessante e recomendou que esse assunto 175 
por ser esse um assunto que gera bastante discussão.176 
professores que está disponível no 177 
Classroom e que isso pode ser feito pelo178 
a reunião foi encerrada às dezoito horas179 
do Couto, lavro a presente ata, que dato e assino, juntamente com Vinicius Mendes Couto Pereira, 180 
Chefe do Departamento de Ciência181 
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 seu RAD fosse aprovado com a condição de que ele enviasse ao Departamento 

onde constasse a carga horária de cada atividade inserida no RAD 2019 e que a soma 
Encaminhamento: Aprovar o RAD 2019 do professor Fábio Pacheco Ferreira, 

com a condição de apresentação ao Departamento de tabela com a descrição da carga horária das 
atividades relacionadas e cumprimento de 1840 horas. Em votação: Aprovado pela plenária 

Encaminhamento: Aprovar o RAD 2019 dos seguintes professores: 
Igor David da Costa, João Bosco Bezerra de Farias, Juan Lucas Nachez

Barbosa Manhães, Luciano Gomes de Medeiros Junior, 
Rodrigues Marques, Nicole Brand Ederli, Tibério 

Wagner Rambaldi Telles. Em votação: Aprovado
Assuntos Gerais: 8.1. A professora Carmen solicitou a indicação de um docente 

para compor o Colegiado de Física como membro titular. O professor Fabrízzio se propôs a 
O professor Vinicius solicitou aos professores que enviassem os pontos de pauta no 

inido pelo Departamento, pois estão sendo enviados pedidos de inclusão momentos 
antes da reunião se iniciar, o que dificulta a organização da pauta. 8.3. A professora Célia solicitou 
informações sobre seu processo de aposentadoria. A secretária Gessy explicou que o processo 
retornou ao Departamento com pendência de um documento, que precisa ser preenchido e 
assinado pela professora e pela chefia departamental. A professora questionou se haveria a 
possibilidade de enviar o processo para Niterói para que ela pudesse resolver a pendência
informado a ela que o protocolo do Instituto não está funcionando, além disso, os processos 
físicos não estão tramitando no momento. 8.4. O professor Marcos sugeriu que fossem definidas 

dos projetos de pesquisa para lançamento no RAD, a fim de diminuir os 
problemas que ocorrem durante essa atividade. O professor Vinicius concordou ser essa uma 

e recomendou que esse assunto fosse proposto em uma reunião
assunto que gera bastante discussão. 8.5. O professor Vinicius 

professores que está disponível no sistema de quadro de horários, a abertura de turmas no Google 
isso pode ser feito pelo próprio docente no sistema. Nada mais havendo a tratar, 

dezoito horas e vinte e cinco minutos. Para constar, eu, Gessy Rosalino 
do Couto, lavro a presente ata, que dato e assino, juntamente com Vinicius Mendes Couto Pereira, 
Chefe do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra. Santo Antônio de Pádua, 
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ao Departamento uma tabela 
2019 e que a soma total fosse 

Aprovar o RAD 2019 do professor Fábio Pacheco Ferreira, 
com a condição de apresentação ao Departamento de tabela com a descrição da carga horária das 

: Aprovado pela plenária 
dos seguintes professores: Glaucia 

Juan Lucas Nachez, Juliana 
Junior, Marcelo Garcia 

Tibério Borges Vale, Vinicius 
: Aprovados pela plenária 

A professora Carmen solicitou a indicação de um docente 
para compor o Colegiado de Física como membro titular. O professor Fabrízzio se propôs a 

O professor Vinicius solicitou aos professores que enviassem os pontos de pauta no 
inido pelo Departamento, pois estão sendo enviados pedidos de inclusão momentos 

A professora Célia solicitou 
explicou que o processo 

que precisa ser preenchido e 
. A professora questionou se haveria a 

ela pudesse resolver a pendência. Foi 
, além disso, os processos 

O professor Marcos sugeriu que fossem definidas 
de pesquisa para lançamento no RAD, a fim de diminuir os 

O professor Vinicius concordou ser essa uma 
proposto em uma reunião presencial, 
O professor Vinicius comunicou aos 

a abertura de turmas no Google 
Nada mais havendo a tratar, 

minutos. Para constar, eu, Gessy Rosalino 
do Couto, lavro a presente ata, que dato e assino, juntamente com Vinicius Mendes Couto Pereira, 

s Exatas, Biológicas e da Terra. Santo Antônio de Pádua, 29 de 
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abril de dois mil e vinte. Gessy Rosalino do Couto_________182 
Pereira___________________.-----------------183 
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___ e Vinicius Mendes Couto 
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