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Ata da Reunião Ordinária nº 74 1 
Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte, às quinze2 
por videoconferência os membros deste Departamento, sob a presidência do professor Vinicius 3 
Mendes Couto Pereira, Chefe do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra 4 
Estiveram presentes, os professores:5 
de Almeida Corrêa Junior, Érika Silos de Castro Batista6 
Oliveira, Francisco de Assis Alves da Silva, 7 
Rodrigues Gomes Poly, Horacio M. da Silva M. D. Linhares,8 
Miranda da Silva, João Bosco Bezerra de Farias,9 
Mary Barbosa Manhães, Luciano Gomes de Medeiros Junior10 
Garcia Simão, Marcelo Nocelle de Almeida11 
Margarida dos Santos Pacheco,12 
Maurício Rodrigues Silva, Nicole Brand Ederli, 13 
Rodrigo Erthal Wilson, Sandra Machado de Souza Lima,14 
Rodrigues do Nascimento, Wagner Rambaldi Telles15 
Gustavo Silva Semaan, Rosilene 16 
a ausência, o professor: Tibério Borges Vale17 
doutorado), Erick Javier Palacios Escobar18 
(Doutorado), Glaucia Ribeiro Gonzaga (Doutorado), Juliana Alves Carvalho19 
Gomes de Medeiros Junior (Pós20 
reunião foi: 1. Informes; 2. Aprovação da21 
de 2020; 3. Projetos; 4. Progressão Funcional;22 
Iniciam-se os trabalhos. 1. Informes:23 
possui 24 vagas para o PIBID, sendo 24 
curso de Licenciatura em Física. Ele disse que25 
inscritos, por isso, solicitou que os professor26 
Informou também que o Departamento 27 
Emergenciais à Direção, que, por sua vez, havia encaminhado à PROGRAD. Entretanto, 28 
que o Departamento havia recebido um 29 
solicitadas não puderam ser replicadas30 
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  do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra (PEB). 

ho de dois mil e vinte, às quinze horas e sete 
os membros deste Departamento, sob a presidência do professor Vinicius 

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

Érika Silos de Castro Batista, Fábio Pacheco Ferreira, Fabrízzio
Francisco de Assis Alves da Silva, Francisco Miguel Zamora Inuma,

Horacio M. da Silva M. D. Linhares, Igor David da Costa, 
Miranda da Silva, João Bosco Bezerra de Farias, Joviana Sartori de Souza, Juan Lucas Nachez,

Luciano Gomes de Medeiros Junior, Marcelo de Oliveira Dias,
Marcelo Nocelle de Almeida, Marciano Alves Carneiro, Marcos Vinícius Naves Bêdo,

Margarida dos Santos Pacheco, Maria Carmen Morais, Maria Danielle Rodrigues Marques, 
Nicole Brand Ederli, Ricardo Silveira Sousa, Rodolfo Alves de Oliveira,

Sandra Machado de Souza Lima, Thiago Jordem Pereira,
Wagner Rambaldi Telles. Justificaram a ausência, os professores:

 Abreu Portella Corrêa e Wendel Mattos Pompilho
Tibério Borges Vale. Professores Afastados: Daniel Costa de Paiva (P
Palacios Escobar (Doutorado), Fernanda Mendonça de Vasconcellos 

Glaucia Ribeiro Gonzaga (Doutorado), Juliana Alves Carvalho 
(Pós-doutorado) e Renata Bacellar Mello (Doutorado).

Informes; 2. Aprovação das atas 72, de 11 de maio de 2020
; 3. Projetos; 4. Progressão Funcional; 5. Aprovação de RAD’s 2019; 6

1. Informes: 1.1. O professor Vinicius informou que 
sendo 16 para o curso de Licenciatura em Matemática e 8 para o 

Física. Ele disse que, até a última chamada, não havia muitos al
solicitou que os professores ajudassem a divulgar as vagas entre

mou também que o Departamento havia enviado a listagem das Atividades Acadêmicas 
ão, que, por sua vez, havia encaminhado à PROGRAD. Entretanto, 

que o Departamento havia recebido um e-mail da PROGRAD informando que algumas turmas 
as não puderam ser replicadas, devido à ocorrência de pendências
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do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra (PEB). 
 minutos, reuniram-se 

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

Célia Maria Lira Jannuzzi, Cléber 
, Fábio Pacheco Ferreira, Fabrízzio Condé de 

Francisco Miguel Zamora Inuma, Geórgia Regina 
Igor David da Costa, Jean Carlos 

Juan Lucas Nachez, Laci 
Marcelo de Oliveira Dias, Marcelo 

Marcos Vinícius Naves Bêdo, 
Maria Carmen Morais, Maria Danielle Rodrigues Marques, 

Rodolfo Alves de Oliveira, 
Thiago Jordem Pereira, Vítor Manoel 

Justificaram a ausência, os professores: 
Wendel Mattos Pompilho. Não justificou 

Daniel Costa de Paiva (Pós-
rnanda Mendonça de Vasconcellos 

 (Doutorado), Luciano 
e Renata Bacellar Mello (Doutorado). A pauta da 

de 2020 e 73, de 03 de junho 
19; 6. Assuntos gerais. 

O professor Vinicius informou que o Departamento 
16 para o curso de Licenciatura em Matemática e 8 para o 

não havia muitos alunos 
as vagas entre os discentes. 

a listagem das Atividades Acadêmicas 
ão, que, por sua vez, havia encaminhado à PROGRAD. Entretanto, ele disse 

da PROGRAD informando que algumas turmas 
corrência de pendências. No caso do PEB, 
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apenas quatro disciplinas solicitadas haviam sido replicadas31 
pendência encontrada esteja relacionada com 32 
forma, ele reiterou o pedido enviado por 33 
as pendências, a fim de que uma nova solicitação pudesse ser enviada à PROGRAD34 
professora Geórgia informou que estavam35 
Tecnologia: possibilidades e desafios na pandemia”, que será realizado nos dias 13 e 14 de julho, 36 
às 17 horas. Ela pediu a contribuição de todos na divulgação.37 
que seu projeto de desenvolvimento acadêmico intitulado “Usando o 38 
ensino de Geometria” havia sido aprovado pela PROAES e contemplado com três bolsas para os 39 
discentes. O professor acrescentou que esse proje40 
Fábio e Joviana. 1.4. O professor Thiago informou que havia sido 41 
versão final do relatório de adequação bibliográfica do curso de Bacharelado42 
elaborado pelos membros do NDE43 
a importante participação dos servidores da biblioteca do Instituto. 44 
relatório está previsto nos novos instrumentos de avaliação de cursos presenciais e à dis45 
elaborados pelo MEC. Mencionou ainda que nesse relatório foram feitas recomendações 46 
com base na análise dos dados apresentados e que esperava que o documento pudesse ser 47 
utilizado pelo Departamento como um instrumento 48 
acadêmicas. Por fim, o professor informou que o relatório de adequação bibliogr49 
havia obtido excelentes considerações da Divisão de Avaliação da PROGRAD (DAV/PROGRAD) e da 50 
Seção de Planejamento e Desenvolvimento de Coleções (51 
a todos os envolvidos pelo bom trabalho realiz52 
que, a partir da presente data, estar53 
aquisitivo de 2019. Ele explicou qu54 
solicitações de férias e de licença pr55 
realizar a marcação dessas férias após contato direto do Departamento56 
1.6. A professora Margarida informou que havia feito 57 
de aulas, oferecido pelo Colégio Pedro II. 58 
enviar o link de inscrição para o De59 
que ela fizesse o envio, visto este ser um assunto que interessa a60 
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 itadas haviam sido replicadas. O professor disse a

relacionada com o registro de alunos concluintes
enviado por e-mail às coordenações dos cursos 

, a fim de que uma nova solicitação pudesse ser enviada à PROGRAD
essora Geórgia informou que estavam abertas as inscrições para o webinário “Ensino e 

e desafios na pandemia”, que será realizado nos dias 13 e 14 de julho, 
às 17 horas. Ela pediu a contribuição de todos na divulgação. 1.3. O professor Fabrízzio informou 
que seu projeto de desenvolvimento acadêmico intitulado “Usando o software
ensino de Geometria” havia sido aprovado pela PROAES e contemplado com três bolsas para os 

O professor acrescentou que esse projeto conta com a participação dos professores 
O professor Thiago informou que havia sido enviada ao Departamento, a 

versão final do relatório de adequação bibliográfica do curso de Bacharelado
NDE. Ele salientou que a elaboração do relatório havia contado com 

a importante participação dos servidores da biblioteca do Instituto. O professor explicou que esse 
relatório está previsto nos novos instrumentos de avaliação de cursos presenciais e à dis

Mencionou ainda que nesse relatório foram feitas recomendações 
com base na análise dos dados apresentados e que esperava que o documento pudesse ser 
utilizado pelo Departamento como um instrumento no embasamento de 

Por fim, o professor informou que o relatório de adequação bibliogr
havia obtido excelentes considerações da Divisão de Avaliação da PROGRAD (DAV/PROGRAD) e da 
Seção de Planejamento e Desenvolvimento de Coleções (SPDC). O professor Vinicius parabenizou 

vidos pelo bom trabalho realizado.  1.5. O professor Francisco de Assis informou 
estaria de férias por 45 dias e que estas eram 

2019. Ele explicou que suas férias estavam em atraso devido a um
licença prêmio feitas em 2018. Ele explicou que só havia c
férias após contato direto do Departamento com o setor responsável

A professora Margarida informou que havia feito sua inscrição em um curso sobre gravação 
oferecido pelo Colégio Pedro II. Ela disse que, se fosse de interesse dos demais, 

o Departamento para ser compartilhado. O professor Vinicius 
, visto este ser um assunto que interessa a todos. 1.7.
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professor disse acreditar que a 
o registro de alunos concluintes nas turmas. Dessa 

 para que resolvessem 
, a fim de que uma nova solicitação pudesse ser enviada à PROGRAD. 1.2. A 

abertas as inscrições para o webinário “Ensino e 
e desafios na pandemia”, que será realizado nos dias 13 e 14 de julho, 

essor Fabrízzio informou 
software Geogebra para o 

ensino de Geometria” havia sido aprovado pela PROAES e contemplado com três bolsas para os 
to conta com a participação dos professores 

enviada ao Departamento, a 
versão final do relatório de adequação bibliográfica do curso de Bacharelado em Matemática, 

Ele salientou que a elaboração do relatório havia contado com 
O professor explicou que esse 

relatório está previsto nos novos instrumentos de avaliação de cursos presenciais e à distância, 
Mencionou ainda que nesse relatório foram feitas recomendações ao PEB 

com base na análise dos dados apresentados e que esperava que o documento pudesse ser 
no embasamento de futuras decisões 

Por fim, o professor informou que o relatório de adequação bibliográfica do curso 
havia obtido excelentes considerações da Divisão de Avaliação da PROGRAD (DAV/PROGRAD) e da 

O professor Vinicius parabenizou 
O professor Francisco de Assis informou 

 referentes ao período 
do a um conflito entre 

Ele explicou que só havia conseguido 
com o setor responsável. 

inscrição em um curso sobre gravação 
se de interesse dos demais, poderia 

O professor Vinicius pediu 
1.7. O professor Rodrigo 
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informou que, no ano passado61 
presencialmente e que neste ano, devido à62 
esse projeto é presidido pelo professor Gustavo e conta com 63 
professores Marcos e Nicole. A realização ocorreu no dia 23 de junho e contou com a par64 
de várias instituições. Ele comentou que a65 
por alunos dos cursos de Computação e de Matemática do INFES.66 
muito bom e que todos esperam poder realizá67 
um aprendizado realizar o evento68 
informou que no dia 26 de junho ocorreu69 
Moraes, do curso de Computação, 70 
teve orientação do professor Daniel. 71 
de junho de 2020: As atas foram72 
docentes. As alterações solicitadas foram realizadas. 73 
de maio de 2020 e 73, de 03 de junho de 202074 
departamental. 3. Projetos: 3.1.75 
extensão: “Webinário Ensino e Tecnologia: possibilidade76 
pela professora Geórgia Regina Rodrigues Gomes Poly; 77 
com planilhas eletrônicas”, submetido pelo professor Fabrízzio Condé de Oliveira78 
das epidemias”, submetido pela professora Sandra Machado de Souza Lima79 
Aprovados pela plenária departamental80 
professor Luciano solicitou a sua substituição nas comissões de Ensino e Extensão devido ao seu 81 
afastamento para pós-doutorado. Mais de um professor se mostrou interessado em substituí82 
portanto, foram feitos os seguintes encaminhamentos. 83 
participação dos professores André Luiz Gomes da Silva, Fábio Pacheco Ferreira, Maria Carmen 84 
Morais e Maurício Rodrigues Silva na Comissão de Ensino. 85 
departamental.   3.2.1.1. Encaminhamen86 
de Souza Lima para a presidência da Comissão de Ensino. 87 
departamental. 3.2.2. Encaminhamento: 88 
Rodrigues Gomes Poly e Marcelo Nocelle de Almeida na Comissão de Extensão. 89 
Aprovada pela plenária departamental90 
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 no ano passado, a maratona de programação Hackaton 

e que neste ano, devido à pandemia, o evento foi realizado 
esse projeto é presidido pelo professor Gustavo e conta com a sua colaboração

A realização ocorreu no dia 23 de junho e contou com a par
. Ele comentou que a primeira colocada da disputa foi uma equipe formada 

de Computação e de Matemática do INFES. Disse ainda 
muito bom e que todos esperam poder realizá-lo nos próximos anos. O professor destacou que
um aprendizado realizar o evento em uma modalidade diferente da usual. 1.8.
informou que no dia 26 de junho ocorreu a apresentação do trabalho final da aluna Priscila 
Moraes, do curso de Computação, intitulado “Quebra-cabeças: análise didática e cognitiva”, 

professor Daniel. 2. Aprovação das atas 72, de 11 de maio de 2020 e 73, de 03 
s foram enviadas anteriormente por e-mail 

docentes. As alterações solicitadas foram realizadas. Encaminhamento: Aprovar 
03 de junho de 2020. Em votação: Aprovada

Projetos: 3.1. Extensão: Encaminhamento: Aprovar os seguintes
Ensino e Tecnologia: possibilidades e desafios na pandemia”

a Geórgia Regina Rodrigues Gomes Poly; “Curso on line de Matemática Financeira 
”, submetido pelo professor Fabrízzio Condé de Oliveira

demias”, submetido pela professora Sandra Machado de Souza Lima
pela plenária departamental. 3.2. Alteração das Comissões de Ensino e de Extensão

professor Luciano solicitou a sua substituição nas comissões de Ensino e Extensão devido ao seu 
doutorado. Mais de um professor se mostrou interessado em substituí

portanto, foram feitos os seguintes encaminhamentos. 3.2.1. Encaminhamento: 
participação dos professores André Luiz Gomes da Silva, Fábio Pacheco Ferreira, Maria Carmen 
Morais e Maurício Rodrigues Silva na Comissão de Ensino. Em votação: Aprovada pela plenária 

Encaminhamento: Aprovar a designação da professora Sandra Machado 
de Souza Lima para a presidência da Comissão de Ensino. Em votação: Aprovada pela plenária 

Encaminhamento: Aprovar a participação dos professores Geórgia Regina 
y e Marcelo Nocelle de Almeida na Comissão de Extensão. 

Aprovada pela plenária departamental. 4. Progressão Funcional: 4.1. Encaminhamento: 
Página 3 de 6 

maratona de programação Hackaton foi realizada 
o evento foi realizado on line. Ele disse que 

sua colaboração e a dos 
A realização ocorreu no dia 23 de junho e contou com a participação 

primeira colocada da disputa foi uma equipe formada 
ainda que o evento foi 

. O professor destacou que foi 
1.8. O professor Ricardo 

o do trabalho final da aluna Priscila 
cabeças: análise didática e cognitiva”, que 

Aprovação das atas 72, de 11 de maio de 2020 e 73, de 03 
 para apreciação dos 

Aprovar as atas 72, de 11 
provadas pela plenária 
s seguintes projetos de 

e desafios na pandemia”, submetido 
Matemática Financeira 

”, submetido pelo professor Fabrízzio Condé de Oliveira e “Matemática 
demias”, submetido pela professora Sandra Machado de Souza Lima. Em votação: 

de Ensino e de Extensão: O 
professor Luciano solicitou a sua substituição nas comissões de Ensino e Extensão devido ao seu 

doutorado. Mais de um professor se mostrou interessado em substituí-lo, 
3.2.1. Encaminhamento: Aprovar a 

participação dos professores André Luiz Gomes da Silva, Fábio Pacheco Ferreira, Maria Carmen 
Aprovada pela plenária 

Aprovar a designação da professora Sandra Machado 
Aprovada pela plenária 

Aprovar a participação dos professores Geórgia Regina 
y e Marcelo Nocelle de Almeida na Comissão de Extensão. Em votação: 

Encaminhamento: Aprovar a 
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progressão funcional do profess91 
que teve parecer favorável apresentado pela comissão avaliadora. 92 
aprovada pela plenária departamental93 
progressão funcional do professor 94 
pelos seguintes membros: André Luiz Gomes da Silva95 
Horacio Marconi da Silva Matias Dantas Linhares96 
departamental. 4.3. Encaminhamento: 97 
professora Renata Bacellar Mello98 
membros: Marcelo Nocelle de Almeida99 
Maria Danielle Rodrigues Marques. 100 
Aprovação de RAD’s 2019: Encaminhamento: 101 
André Luiz Gomes da Silva, Geórgia Regina Rodrigues Gomes Poly, Jean Carlos Miranda da Silva e 102 
Marcelo de Oliveira Dias. Em 103 
Gerais: 6.1. A professora Érika comunicou que seu esposo testou positivo para a Covid 19 e que 104 
ela também estava com sintomas, apesar de seu primeiro exame ter indica105 
que faria o exame de sorologia no final da semana para confirmar se estava ou não acometida 106 
pela doença. Ela disse que eles estavam 107 
de apoio dos colegas. 6.2. A professora Margarida 108 
da Comissão para Avaliação dos Relatórios de Cumprimento das Metas do Plano de Trabalho 109 
Remoto, designada para auxiliar 110 
colocadas pela Instrução de Serviço111 
dificuldades que os docentes est112 
cuidadosamente nos critérios que utilizará para avaliar os relatórios, pois ela não acreditava ser 113 
justo haver ações punitivas relacionadas ao não cumprimento das metas estabelecidas114 
de trabalho remoto. O professor Vinicius esclareceu que115 
policiar o trabalho dos docentes.116 
contemplem atividades condizentes117 
docentes, no momento, o mesmo nív118 
alguns questionamentos acerca da implantação do ensino remoto pela Universidade119 
que o mesmo está sendo imposto sem uma prévia discussão e consulta à comunidade acadêmica 120 
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 progressão funcional do professor Jean Carlos Miranda da Silva, de Adjunto C2

que teve parecer favorável apresentado pela comissão avaliadora. Em votação:
provada pela plenária departamental. 4.2. Encaminhamento: Aprovar a comissão avaliadora da 

professor Igor David da Costa, de Adjunto C3 para Adjunto C4
André Luiz Gomes da Silva (Presidente), Marciano Alves Carneiro e 

Horacio Marconi da Silva Matias Dantas Linhares. Em votação: Aprovad
4.3. Encaminhamento: Aprovar a comissão avaliadora da progressão funcional da

sora Renata Bacellar Mello, de Adjunto C2 para Adjunto C3, formada pelos seguintes 
Marcelo Nocelle de Almeida (Presidente), Geórgia Regina Rodrigues Gomes Poly e 

Maria Danielle Rodrigues Marques. Em votação: Aprovada pela plenária departamental
Encaminhamento: Aprovar o RAD 2019 dos seguintes professores:

André Luiz Gomes da Silva, Geórgia Regina Rodrigues Gomes Poly, Jean Carlos Miranda da Silva e 
 votação: Aprovados pela plenária departamental

A professora Érika comunicou que seu esposo testou positivo para a Covid 19 e que 
ela também estava com sintomas, apesar de seu primeiro exame ter indica

gia no final da semana para confirmar se estava ou não acometida 
estavam apresentando sintomas leves e agradeceu as mensagens 

A professora Margarida expôs sua preocupação em relação ao trabalho 
Comissão para Avaliação dos Relatórios de Cumprimento das Metas do Plano de Trabalho 

, designada para auxiliar a chefia departamental no cumprimento das atribuições 
erviço PROGEPE 008/2020. Ela disse que, diante de todas as 

dificuldades que os docentes estão vivenciando por conta da pandemia, a comissão deve
cuidadosamente nos critérios que utilizará para avaliar os relatórios, pois ela não acreditava ser 

r ações punitivas relacionadas ao não cumprimento das metas estabelecidas
O professor Vinicius esclareceu que a intenção da chefia não é punir ou 

o trabalho dos docentes. Ele explicou que o esperado é que os planos de trabalho 
contemplem atividades condizentes com a situação atual e que, de fato, não 

o mesmo nível de produtividade de antes. 6.3. O Professor Vitor levantou 
questionamentos acerca da implantação do ensino remoto pela Universidade

que o mesmo está sendo imposto sem uma prévia discussão e consulta à comunidade acadêmica 
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or Jean Carlos Miranda da Silva, de Adjunto C2 para Adjunto C3, 
Em votação: A progressão foi 

Aprovar a comissão avaliadora da 
para Adjunto C4, formada 

e), Marciano Alves Carneiro e 
Aprovada pela plenária 

adora da progressão funcional da 
, de Adjunto C2 para Adjunto C3, formada pelos seguintes 

(Presidente), Geórgia Regina Rodrigues Gomes Poly e 
pela plenária departamental. 5. 

s seguintes professores: 
André Luiz Gomes da Silva, Geórgia Regina Rodrigues Gomes Poly, Jean Carlos Miranda da Silva e 

pela plenária departamental. 6. Assuntos 
A professora Érika comunicou que seu esposo testou positivo para a Covid 19 e que 

ela também estava com sintomas, apesar de seu primeiro exame ter indicado negativo. Ela disse 
gia no final da semana para confirmar se estava ou não acometida 

apresentando sintomas leves e agradeceu as mensagens 
expôs sua preocupação em relação ao trabalho 

Comissão para Avaliação dos Relatórios de Cumprimento das Metas do Plano de Trabalho 
chefia departamental no cumprimento das atribuições 

Ela disse que, diante de todas as 
, a comissão deveria pensar 

cuidadosamente nos critérios que utilizará para avaliar os relatórios, pois ela não acreditava ser 
r ações punitivas relacionadas ao não cumprimento das metas estabelecidas no plano 

a intenção da chefia não é punir ou 
Ele explicou que o esperado é que os planos de trabalho 

não é possível exigir dos 
O Professor Vitor levantou 

questionamentos acerca da implantação do ensino remoto pela Universidade, destacando 
que o mesmo está sendo imposto sem uma prévia discussão e consulta à comunidade acadêmica 
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sobre as condições de acesso de alunos e professores, e que essa situação precari121 
da educação que caracteriza a universidade pública, potencializa a exclusão de alunos e traz 122 
outros problemas como a sobrecarga de trabalho para os professores. O professor Vitor finalizou 123 
citando como exemplo a experiência da educação estad124 
prévias acima descritas, está enfrentando vários problemas na implantação do seu sistema remoto 125 
ou à distância. Pontuou ainda que as universidades vêm sofrendo ataques sistemáticos, incluindo 126 
corte de verbas, e que numa situação dessas, se a Universidade não assumir a responsabilidade 127 
pelas ações e investimentos necessários para a implantação do ensino remoto, isso acabará sendo 128 
cobrado dos professores, o que, segundo ele, não é correto.129 
ideias com relação ao assunto e 130 
analisar, dentre outras questões,131 
Rodrigo se manifestou dizendo que esse assunto deveria ser discutid132 
corroborando com a opinião de outros docentes. A professora Geórgia disse que o ensino remoto 133 
deveria ser discutido em todas as instâncias 134 
Curso - uma  vez que, provavelmente, e135 
forma. Após discussão, o profess136 
criada ou não. Manifestaram-se137 
Érika, Geórgia, André, Rodolfo, Francisco de Assis e Cléber, totalizando sete votos. 138 
se contrariamente à criação da comissão, os professores: Marcos Vinícius, Rodrigo, Juan Lucas, 139 
Maria Danielle, Laci Mary, Thiago, Marcelo Nocelle e R140 
Manifestaram a abstenção de seu voto, os professores: Marciano, Francisco Miguel, Fabrízzio, 141 
Jean, Marcelo Dias, Célia e João Bosco, totalizando sete abstenções142 
a comissão não seria criada no D143 
acreditava que esse assunto deveria ser discutido144 
discussão deveria ser levada à plenária departamental. 145 
reunião extraordinária em agosto, 146 
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 147 
Para constar, eu, Gessy Rosalino148 
com Vinicius Mendes Couto Pereira, Chefe do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da 149 
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 sobre as condições de acesso de alunos e professores, e que essa situação precari

da educação que caracteriza a universidade pública, potencializa a exclusão de alunos e traz 
outros problemas como a sobrecarga de trabalho para os professores. O professor Vitor finalizou 
citando como exemplo a experiência da educação estadual que, por não considerar as discussões 
prévias acima descritas, está enfrentando vários problemas na implantação do seu sistema remoto 
ou à distância. Pontuou ainda que as universidades vêm sofrendo ataques sistemáticos, incluindo 

numa situação dessas, se a Universidade não assumir a responsabilidade 
pelas ações e investimentos necessários para a implantação do ensino remoto, isso acabará sendo 
cobrado dos professores, o que, segundo ele, não é correto. A professora Geórgia 
ideias com relação ao assunto e sugeriu que fosse criada uma comissão no Departamento 

, dentre outras questões, a metodologia a ser utilizada no ensino remoto. 
Rodrigo se manifestou dizendo que esse assunto deveria ser discutido no âmbito de cada curso, 
corroborando com a opinião de outros docentes. A professora Geórgia disse que o ensino remoto 
deveria ser discutido em todas as instâncias - Colegiado de Unidade, Departamento e Colegiado de 

vez que, provavelmente, em setembro todos teriam que começar a trabalhar dessa 
o professor Vinicius encaminhou a votação para decidir se a comissão seria

se favoravelmente à criação da comissão, os 
Érika, Geórgia, André, Rodolfo, Francisco de Assis e Cléber, totalizando sete votos. 

contrariamente à criação da comissão, os professores: Marcos Vinícius, Rodrigo, Juan Lucas, 
Maria Danielle, Laci Mary, Thiago, Marcelo Nocelle e Ricardo, totalizando oito votos. 
Manifestaram a abstenção de seu voto, os professores: Marciano, Francisco Miguel, Fabrízzio, 

João Bosco, totalizando sete abstenções. Dessa forma, foi decidido que 
a comissão não seria criada no Departamento nesse momento. O professor Ricardo 

e assunto deveria ser discutido, primeiramente, nos curso e somente depois a 
evada à plenária departamental. Ele sugeriu que fosse realizada uma 

em agosto, com pauta única, para que o tema pudes
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e quarenta e quatro
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 
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