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Ata da Reunião Ordinária nº 75 1 
Aos vinte e um dias do mês de agosto2 
reuniram-se por videoconferência3 
professor Vinicius Mendes Couto Pereira, Chefe do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e 4 
da Terra – PEB. Estiveram presentes, os professores:5 
Jannuzzi, Érika Silos de Castro Batista, Fábio Pacheco Ferreira,6 
Francisco de Assis Alves da Silva, 7 
Gomes Poly, Gustavo Silva Semaan,8 
Carlos Miranda da Silva, João Bosco Bezerra de Farias,9 
Nachez, Laci Mary Barbosa Manhães10 
Nocelle de Almeida, Marciano Alves Carneiro,11 
Pacheco, Maria Carmen Morais,12 
Nicole Brand Ederli, Ricardo Silveira Sousa,13 
Sandra Machado de Souza Lima,14 
Rodrigues do Nascimento, Wagner Rambaldi Telles15 
Afastados: Cléber de Almeida Corrêa Junior (Licença Paternidade),16 
doutorado), Erick Javier Palacios Escobar17 
(Doutorado), Glaucia Ribeiro Gonzaga (Doutorado), Juliana Alves Carvalho (Doutorado), 18 
Gomes de Medeiros Junior (Pós-19 
Portella Corrêa (Licença à Gestante)20 
de 01 de julho de 2020; 3. Projetos; 4. Progressão Funcional;21 
para escolha das novas chefia e subchefia do PEB; 6. Plano de Trabalho Remoto22 
RAD’s 2019; 8. Afastamentos; 9. 23 
professor Vinicius informou que havia participado de dois fóruns de 24 
departamentos com a PROGRAD25 
sobre a contratação dos professores substitutos26 
professores em processo de contratação quando as 27 
disse que foi informado que, para a efetivação das contratações que já estavam em andamento28 
setor responsável estava aguardando um posicionamento29 
ele explicou que não sabia quando esses candidatos aprovados30 
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  do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra (PEB). 

s do mês de agosto de dois mil e vinte, às quinze horas e 
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 

Érika Silos de Castro Batista, Fábio Pacheco Ferreira, Fabrízzio Condé de Oliveira,
Francisco de Assis Alves da Silva, Francisco Miguel Zamora Inuma, Geórgia Regina Rodrigues 

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

Laci Mary Barbosa Manhães, Marcelo de Oliveira Dias, Marcelo Garcia Simão,
Marciano Alves Carneiro, Marcos Vinícius Naves Bêdo, 

Maria Carmen Morais, Maria Danielle Rodrigues Marques, Maurício Rodrigues Silva,
Ricardo Silveira Sousa, Rodolfo Alves de Oliveira, Rodrigo Erthal

Sandra Machado de Souza Lima, Thiago Jordem Pereira, Tibério Borges Vale,
Wagner Rambaldi Telles e Wendel Mattos Pompilho

Cléber de Almeida Corrêa Junior (Licença Paternidade), Daniel Costa de Paiva (Pós
Palacios Escobar (Doutorado), Fernanda Mendonça de Vasconcellos 

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

Portella Corrêa (Licença à Gestante). A pauta da reunião foi: 1. Informes; 2. Aprovação da ata
; 3. Projetos; 4. Progressão Funcional; 5. Indicação de Comissão Eleitoral 

olha das novas chefia e subchefia do PEB; 6. Plano de Trabalho Remoto
Afastamentos; 9. Assuntos gerais. Iniciam-se os trabalhos. 

que havia participado de dois fóruns de coordenações de cursos e 
departamentos com a PROGRAD e que, em uma dessas ocasiões, havia questionado a pró
sobre a contratação dos professores substitutos, visto que o Departamento possuía três 
professores em processo de contratação quando as atividades presenciais foram suspensas

foi informado que, para a efetivação das contratações que já estavam em andamento
aguardando um posicionamento da PROGEPE e da Reitoria

quando esses candidatos aprovados seriam contratados
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do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra (PEB). 
horas e seis 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 
Fabrízzio Condé de Oliveira, 

Geórgia Regina Rodrigues 
Igor David da Costa, Jean 

Joviana Sartori de Souza, Juan Lucas 
Marcelo Garcia Simão, Marcelo 

 Margarida dos Santos 
Maurício Rodrigues Silva, 

Rodrigo Erthal Wilson, 
Tibério Borges Vale, Vítor Manoel 

Wendel Mattos Pompilho. Professores 
Daniel Costa de Paiva (Pós-

rnanda Mendonça de Vasconcellos 
Glaucia Ribeiro Gonzaga (Doutorado), Juliana Alves Carvalho (Doutorado), Luciano 

Renata Bacellar Mello (Doutorado) e Rosilene Abreu 
Informes; 2. Aprovação da ata 74, 
5. Indicação de Comissão Eleitoral 

olha das novas chefia e subchefia do PEB; 6. Plano de Trabalho Remoto. 7. Aprovação de 
trabalhos. 1. Informes: 1.1. O 

coordenações de cursos e 
havia questionado a pró-reitora 

, visto que o Departamento possuía três 
atividades presenciais foram suspensas. Ele 

foi informado que, para a efetivação das contratações que já estavam em andamento, o 
e da Reitoria. Dessa forma, 

seriam contratados e nem quando 
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novos processos seletivos poderiam ser realizados31 
contrato da professora Edyenis até dezembro e que32 
mais um semestre. O professor Tibério33 
professores substitutos se deve à 34 
Federal para o combate ao coronavírus, que impede contratações que gerem o 35 
despesas em qualquer esfera do Poder Executivo.  36 
reunião seria secretariada pela professora Danielle, devido às férias da secretária do 37 
Departamento. 1.2. A professora Danielle 38 
seleção de bolsistas de Monitoria e 39 
projeto dela e outra para o projeto do professor Rodrigo Erthal. Ela informou que as bolsas seriam 40 
pagas de setembro a dezembro e que o s41 
processo para o ano que vem. A professora informou ainda que o Departamento estava com toda 42 
a documentação de Monitoria regularizada e que não haveria mais risco de perda de bolsas43 
já havia ocorrido anteriormente. 44 
foi informada pelo setor responsável que 45 
decidirem como seria feita a preparação da documentação 46 
informou que o curso de Bacharelado em Matemática estava com inscrições abertas para o 47 
processo seletivo de tutores. Ele passou as informações referentes à seleção e solicitou aos 48 
demais docentes que divulgassem aos alunos. O professor inf49 
cursos de Licenciatura e de Bacharelado em Matemática estavam promovendo o evento50 
da Matemática”, que ocorreria 51 
evento quanto o processo seletivo de tutores 52 
Jean informou que no dia 17 de julho53 
defendeu dissertação junto ao Programa de Pós54 
egressa do curso a obter o título de Mestra em Ensino pela UFF.55 
que a professora Geralda, organizadora56 
docentes que o evento seria realizado esse ano, em outubro, de forma remota57 
professores que quisessem apresentar atividades poderiam entrar em contato. A professora 58 
Danielle questionou sobre a realização do evento, alegando que, devido ao atual cenário, os 59 
projetos não estavam sendo desenvolvidos. 60 
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 novos processos seletivos poderiam ser realizados. Ele relatou que havia conseguido renovar o 

contrato da professora Edyenis até dezembro e que, após esse prazo, pleitearia a renovaç
O professor Tibério esclareceu que a suspensão da

substitutos se deve à Lei Complementar que estabelece o plano de ação do Governo 
Federal para o combate ao coronavírus, que impede contratações que gerem o 
despesas em qualquer esfera do Poder Executivo.  O professor Vinicius informou 
reunião seria secretariada pela professora Danielle, devido às férias da secretária do 

A professora Danielle informou que estavam abertas as inscrições para a 
lsistas de Monitoria e que o PEB foi contemplado com duas bolsas, uma para o 

projeto dela e outra para o projeto do professor Rodrigo Erthal. Ela informou que as bolsas seriam 
pagas de setembro a dezembro e que o setor responsável ainda estava verificando como seria o 

para o ano que vem. A professora informou ainda que o Departamento estava com toda 
a documentação de Monitoria regularizada e que não haveria mais risco de perda de bolsas

ido anteriormente. Sobre o Programa Jovens Talentos, a professora 
pelo setor responsável que estavam esperando o pronunciamento da FAPERJ para 

m como seria feita a preparação da documentação para este ano. 1.3.
informou que o curso de Bacharelado em Matemática estava com inscrições abertas para o 
processo seletivo de tutores. Ele passou as informações referentes à seleção e solicitou aos 
demais docentes que divulgassem aos alunos. O professor informou ainda que os alunos dos 
cursos de Licenciatura e de Bacharelado em Matemática estavam promovendo o evento

 no período de 24 a 29 de agosto. Ele explicou que tanto esse 
esso seletivo de tutores seriam realizados de forma remota.

informou que no dia 17 de julho, a egressa do curso de Ciências Naturais
issertação junto ao Programa de Pós-Graduação em Ensino, se tornando a primeira 

o título de Mestra em Ensino pela UFF. 1.5. O professor 
professora Geralda, organizadora da Agenda Acadêmica, solicitou que fosse informado aos 

docentes que o evento seria realizado esse ano, em outubro, de forma remota
professores que quisessem apresentar atividades poderiam entrar em contato. A professora 
Danielle questionou sobre a realização do evento, alegando que, devido ao atual cenário, os 
projetos não estavam sendo desenvolvidos. O professor Tibério disse que a professora Geralda 
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Ele relatou que havia conseguido renovar o 
pleitearia a renovação por 

esclareceu que a suspensão da contratação dos 
Lei Complementar que estabelece o plano de ação do Governo 

Federal para o combate ao coronavírus, que impede contratações que gerem o aumento de 
professor Vinicius informou também que esta 

reunião seria secretariada pela professora Danielle, devido às férias da secretária do 
abertas as inscrições para a 

que o PEB foi contemplado com duas bolsas, uma para o 
projeto dela e outra para o projeto do professor Rodrigo Erthal. Ela informou que as bolsas seriam 

ava verificando como seria o 
para o ano que vem. A professora informou ainda que o Departamento estava com toda 

a documentação de Monitoria regularizada e que não haveria mais risco de perda de bolsas, como 
Sobre o Programa Jovens Talentos, a professora esclareceu que 

estavam esperando o pronunciamento da FAPERJ para 
1.3. O professor Thiago 

informou que o curso de Bacharelado em Matemática estava com inscrições abertas para o 
processo seletivo de tutores. Ele passou as informações referentes à seleção e solicitou aos 

ormou ainda que os alunos dos 
cursos de Licenciatura e de Bacharelado em Matemática estavam promovendo o evento “Semana 

no período de 24 a 29 de agosto. Ele explicou que tanto esse 
realizados de forma remota. 1.4. O professor 

aturais, Rosa Cristina Costa, 
Graduação em Ensino, se tornando a primeira 

O professor Tibério informou 
que fosse informado aos 

docentes que o evento seria realizado esse ano, em outubro, de forma remota. Ele disse que os 
professores que quisessem apresentar atividades poderiam entrar em contato. A professora 
Danielle questionou sobre a realização do evento, alegando que, devido ao atual cenário, os 

bério disse que a professora Geralda 
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não havia dado muitos detalhes sobre como isso seria feito, mas que61 
posteriormente, mais informações seriam divulgadas62 
projeto de desenvolvimento acadêmico intitulado 63 
aprovado pela PROAES e contemplado com três bolsas para os discentes.64 
a professora Danielle, demonstrou sua preocupação sobre a realização da Agenda Acadêmica, 65 
visto também ainda não ter conseguido66 
Wagner informou que, pelo terceiro ano consecutiv67 
“Aplicação de métodos de otimização na estimativa de parâmetros em corpos hídricos”68 
projeto de extensão, intitulado “O uso de 69 
auxílio na aprendizagem de conteúdos matemáticos”70 
informou que o último projeto conta 71 
eles estavam conseguindo executá72 
professora Geórgia informou que 73 
Internacional do Programa de Pós74 
inscrições, até o dia 31 de agosto,75 
interfaces no Ensino”, e que seria publicado um 76 
informou que seu projeto de extensão intitulado 77 
ventilador mecânico de baixo custo 78 
havia sido contemplado com duas bolsas. 79 
aprovado para a coorientação de doutorado do aluno Leandro Marino80 
Dr. José André de Moura Brito, na ENCE/IBGE (Escola Nacional de81 
Brasileiro de Geografia e Estatística), na área da CAPES82 
Demografia na área de Planejamento83 
sido aprovada a coorientação pe84 
de Iniciação Científica e em Monografias na85 
A professora Joviana informou que ela e sua bolsista86 
Presenciais estavam elaborando materiais para trabalhar a Matemática Básica do Ensino Médio. 87 
Ela disse que irão utilizar a plataforma 88 
divulgaria posteriormente a data89 
extensão intitulado “Adote uma árvore” havia sido contemp90 
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 muitos detalhes sobre como isso seria feito, mas que

posteriormente, mais informações seriam divulgadas. 1.6. O professor João Bosco informou que 
acadêmico intitulado “Ciclo de estudos em Etnomatemá

pela PROAES e contemplado com três bolsas para os discentes. O professor, assim como 
a professora Danielle, demonstrou sua preocupação sobre a realização da Agenda Acadêmica, 

não ter conseguido desenvolver seus projetos plenamente
pelo terceiro ano consecutivo, seu projeto de iniciação científica

Aplicação de métodos de otimização na estimativa de parâmetros em corpos hídricos”
intitulado “O uso de softwares de domínio público como ferramenta de 

de conteúdos matemáticos”, haviam sido aprovado
conta com a colaboração dos professores Fabr

m conseguindo executá-lo com o bolsista através do Google Classroom
professora Geórgia informou que nos dias 28 e 29 de setembro será realizado 

de Pós-graduação em Ensino. Informou ainda que estavam abertas
, até o dia 31 de agosto, para a submissão de artigos, com o tema “Pandem

que seria publicado um e-book posteriormente. 1.9.
informou que seu projeto de extensão intitulado “Desenvolvimento de um protótipo conceitual de 

baixo custo para auxílio no enfrentamento da pandemia da
havia sido contemplado com duas bolsas. 1.10. O professor Gustavo informou que

de doutorado do aluno Leandro Marino, em parceria com o
na ENCE/IBGE (Escola Nacional de Ciências Estatísticas do Instituto 

Estatística), na área da CAPES- Ciências Sociais Aplicadas, na subárea
Demografia na área de Planejamento Urbano e Regional/Demografia. Informou ainda 

orientação pela ENCE e também que ele já atua na orientação de outros alunos 
Iniciação Científica e em Monografias na ENCE, com autorização prévia do D

rmou que ela e sua bolsista do Edital de Apoio às Atividades Não 
resenciais estavam elaborando materiais para trabalhar a Matemática Básica do Ensino Médio. 

Ela disse que irão utilizar a plataforma Google Classroom para execução das atividades e que 
divulgaria posteriormente a data de início. 1.12. A professora Célia informou que seu projeto de 
extensão intitulado “Adote uma árvore” havia sido contemplado com uma bolsa. 
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muitos detalhes sobre como isso seria feito, mas que acreditava que, 
O professor João Bosco informou que o 

“Ciclo de estudos em Etnomatemática” foi 
O professor, assim como 

a professora Danielle, demonstrou sua preocupação sobre a realização da Agenda Acadêmica, 
desenvolver seus projetos plenamente. 1.7. O professor 

projeto de iniciação científica, intitulado 
Aplicação de métodos de otimização na estimativa de parâmetros em corpos hídricos”, e seu 

de domínio público como ferramenta de 
sido aprovados com bolsa. Ele 

com a colaboração dos professores Fabrízzio e Joviana e que 
Google Classroom. 1.8. A 

nos dias 28 e 29 de setembro será realizado o I Encontro 
que estavam abertas as 

com o tema “Pandemia e suas 
1.9. O professor Maurício 

Desenvolvimento de um protótipo conceitual de 
no enfrentamento da pandemia da Covid-19” 
O professor Gustavo informou que havia sido 

em parceria com o prof. 
Ciências Estatísticas do Instituto 

Ciências Sociais Aplicadas, na subárea 
Urbano e Regional/Demografia. Informou ainda que já havia 

orientação de outros alunos 
via do Departamento. 1.11. 

do Edital de Apoio às Atividades Não 
resenciais estavam elaborando materiais para trabalhar a Matemática Básica do Ensino Médio. 

para execução das atividades e que 
A professora Célia informou que seu projeto de 

lado com uma bolsa. A professora 
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explicou que o recebimento dessa bolsa foi condicionado à possibilidade de execução das 91 
atividades pelo bolsista de maneira remota. Dessa forma, ela e os demais participantes do projeto 92 
reestruturaram o plano de trabalho do bolsista para 93 
74, de 01 de julho de 2020: Encaminhamento: 94 
votação: Aprovada pela plenária departamental95 
Aprovar o projeto de ensino intitulado “96 
com o auxílio do software Geogebra97 
votação: Aprovado pela plenária departamental98 
os seguintes projetos de pesquisa: “99 
pelo professor Marcos Vinícius Naves Bêdo e100 
de parâmetros em corpos hídricos101 
votação: Aprovados pela plenária departamental102 
plenária o projeto intitulado “Estudo do transporte de radiação usando o 103 
FLUKA”, submetido pela professora Maria Carmen Morais, aprovado pela FAPERJ.104 
Funcional: O professor Vinicius lembrou a todos do comunicado da CPPD, já enviado pelo 105 
Departamento por e-mail, informando106 
progressões/promoções funcionais docentes será a do parecer da comissão avaliadora ou a do 107 
interstício, o que for mais recente.108 
da comissão no prazo devido. 109 
seguidos para a tramitação dos processos de progressão funcional no SEI.110 
seguintes encaminhamentos. 4.1. 111 
funcional da professora Juliana Alves Carvalho, de Adjunto112 
seguintes membros: Igor David da Costa113 
Geórgia Regina Rodrigues Gomes Poly114 
Encaminhamento: Aprovar a comissão avali115 
de Oliveira Dias, de Adjunto C2 para Adjunto C3, formada pelos seguintes membros: 116 
Sartori de Souza (Presidente), Sandra Machado de Souza Lima117 
votação: Aprovada pela plenária departamental118 
das novas chefia e subchefia departamental: 119 
para comporem a comissão eleitoral para escolha das novas chefia e subchefia do PEB. 120 
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 explicou que o recebimento dessa bolsa foi condicionado à possibilidade de execução das 

atividades pelo bolsista de maneira remota. Dessa forma, ela e os demais participantes do projeto 
reestruturaram o plano de trabalho do bolsista para adequá-lo à exigência.

: Encaminhamento: Aprovar a ata 74, de 01 de julho
pela plenária departamental. 3. Projetos: 3.1. Ensino: 

nsino intitulado “A abordagem de alguns conteúdos de Geometria Analítica 
Geogebra”, submetido pela professora Joviana Sartori

Aprovado pela plenária departamental. 3.2. Pesquisa: 3.2.1. Encaminhamento:
projetos de pesquisa: “Avaliando consultas por similaridade diversificada

Vinícius Naves Bêdo e “Aplicação de métodos de otimização na estimativa 
de parâmetros em corpos hídricos”, submetido pelo professor Wagner Rambaldi

Aprovados pela plenária departamental. 3.2.2. A Comissão de Pesquisa apresentou à 
Estudo do transporte de radiação usando o código de Monte Carlo 

submetido pela professora Maria Carmen Morais, aprovado pela FAPERJ.
O professor Vinicius lembrou a todos do comunicado da CPPD, já enviado pelo 

, informando que a data para os efeitos financeiros das 
ssões/promoções funcionais docentes será a do parecer da comissão avaliadora ou a do 

interstício, o que for mais recente. Dessa forma, ele ressaltou a importância da emissão do parecer 
 Ele também explicou sobre os novos procedi

seguidos para a tramitação dos processos de progressão funcional no SEI.
4.1. Encaminhamento: Aprovar a comissão avaliadora da progre

Juliana Alves Carvalho, de Adjunto C2 para Adjunto C3
Igor David da Costa (Presidente), Maria Danielle Rodrigues Marques

Geórgia Regina Rodrigues Gomes Poly. Em votação: Aprovada pela plenária departamental
Aprovar a comissão avaliadora da progressão funcional do

, de Adjunto C2 para Adjunto C3, formada pelos seguintes membros: 
Sandra Machado de Souza Lima e Jean Carlos Miranda da Silva

la plenária departamental. 5. Indicação de Comissão Eleitoral para escolha 
das novas chefia e subchefia departamental: O professor Vinicius solicitou a indicação de nomes 
para comporem a comissão eleitoral para escolha das novas chefia e subchefia do PEB. 
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explicou que o recebimento dessa bolsa foi condicionado à possibilidade de execução das 
atividades pelo bolsista de maneira remota. Dessa forma, ela e os demais participantes do projeto 

. 2. Aprovação da ata 
a ata 74, de 01 de julho de 2020. Em 

Ensino: Encaminhamento: 
A abordagem de alguns conteúdos de Geometria Analítica 

Joviana Sartori de Souza. Em 
Encaminhamento: Aprovar 

Avaliando consultas por similaridade diversificada”, submetido 
Aplicação de métodos de otimização na estimativa 

Wagner Rambaldi Telles. Em 
A Comissão de Pesquisa apresentou à 

código de Monte Carlo 
submetido pela professora Maria Carmen Morais, aprovado pela FAPERJ. 4. Progressão 

O professor Vinicius lembrou a todos do comunicado da CPPD, já enviado pelo 
que a data para os efeitos financeiros das 

ssões/promoções funcionais docentes será a do parecer da comissão avaliadora ou a do 
Dessa forma, ele ressaltou a importância da emissão do parecer 

sobre os novos procedimentos a serem 
seguidos para a tramitação dos processos de progressão funcional no SEI. Logo após, fez os 

Aprovar a comissão avaliadora da progressão 
C2 para Adjunto C3, formada pelos 

e), Maria Danielle Rodrigues Marques e 
ia departamental. 4.2. 

adora da progressão funcional do professor Marcelo 
, de Adjunto C2 para Adjunto C3, formada pelos seguintes membros: Joviana 

Jean Carlos Miranda da Silva. Em 
Indicação de Comissão Eleitoral para escolha 

solicitou a indicação de nomes 
para comporem a comissão eleitoral para escolha das novas chefia e subchefia do PEB. Ele 
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explicou que o Regimento Geral de Consultas Eleitorais (RGCE) prevê eleições eletr121 
portanto haveria a possibilidade de realização122 
professor Tibério esclareceu que há diversas interpretações na Universidade sobre esse ponto do 123 
RGCE e que muitos acreditam que eleição124 
toda forma, a Superintendência de Tecnologia da Informação (ST125 
meios para implantar um sistema de eleição remota na Universidade, como já utilizado em outras 126 
instituições. Ele sugeriu que a comissão eleitoral verificasse127 
desse processo antes de planejar a eleição128 
Rodrigo Erthal Wilson se propuseram a compor a comissão como presidente e vice129 
respectivamente. Os demais component130 
presidente e vice-presidente para aprovação no Colegiado de Unidade.131 
Remoto: O professor Gustavo, presidente da 132 
Cumprimento das Metas do Plano de133 
contribuição nos trabalhos da comissão. 134 
anterior, na qual assegurou que a intenção da comissão não é135 
docentes e que as circunstâncias atuais seriam levadas em consideração na avaliação dos 136 
relatórios que serão apresentados137 
trabalho remoto elaborado havia terminado em 01 de agosto, então138 
cronograma já encaminhado pela comissão, que fosse escolhida a data para o envio dos relatórios 139 
à comissão. Ele apresentou as seguintes opções: 28 de agosto, 04 de setembro e 11 de setembro.140 
O professor informou que outras datas poderiam ser sugeridas pela plen141 
fossem muito distantes das propostas pela comissão para não prejudicar o planejamento142 
ainda que o prazo de envio dos relatórios143 
quinze dias corridos após o fim de cada trimestre abrangido pelo plano.144 
acreditar que a data de 11 de setembro era bastante razoável, pois os professores teriam um bom 145 
prazo para a elaboração do documento.146 
elaborando os planos de trabalho remoto, tendo em vista que 147 
forma remota em setembro e também se a comissão de avaliação dos relatórios de atividades 148 
remotas deveria continuar. O professor Gustavo esclareceu que o trabalho remoto não se encerra 149 
com o início do semestre letivo e que os docentes deveriam ainda elaborar o plano de trabalho 150 
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 Regimento Geral de Consultas Eleitorais (RGCE) prevê eleições eletr

haveria a possibilidade de realização da eleição, mesmo que de forma remota
professor Tibério esclareceu que há diversas interpretações na Universidade sobre esse ponto do 

que eleição eletrônica não é a mesma coisa que eleição remota
toda forma, a Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) e a Reitoria estavam 
meios para implantar um sistema de eleição remota na Universidade, como já utilizado em outras 

e a comissão eleitoral verificasse junto à STI como está o andamento 
desse processo antes de planejar a eleição. Os professores Maria Danielle Rodrigues Marques e 
Rodrigo Erthal Wilson se propuseram a compor a comissão como presidente e vice

Os demais componentes da comissão serão diretamente 
para aprovação no Colegiado de Unidade. 6. Plano de Trabalho 

O professor Gustavo, presidente da Comissão para Avaliação dos Relatórios de 
Cumprimento das Metas do Plano de Trabalho Remoto, agradeceu os demais membros pela 
contribuição nos trabalhos da comissão. Ele ratificou a fala do professor Vinicius

que a intenção da comissão não é a de policiar o trabalho dos 
e que as circunstâncias atuais seriam levadas em consideração na avaliação dos 

erão apresentados. Ele explicou que o prazo de execução do primeiro plano de 
trabalho remoto elaborado havia terminado em 01 de agosto, então
cronograma já encaminhado pela comissão, que fosse escolhida a data para o envio dos relatórios 

as seguintes opções: 28 de agosto, 04 de setembro e 11 de setembro.
informou que outras datas poderiam ser sugeridas pela plenária

as propostas pela comissão para não prejudicar o planejamento
ainda que o prazo de envio dos relatórios para os próximos períodos de trabal
quinze dias corridos após o fim de cada trimestre abrangido pelo plano. O professor Vinicius disse 
acreditar que a data de 11 de setembro era bastante razoável, pois os professores teriam um bom 
prazo para a elaboração do documento. Houve discussão se os professores deveriam continuar 
elaborando os planos de trabalho remoto, tendo em vista que o semestre letivo 

e também se a comissão de avaliação dos relatórios de atividades 
O professor Gustavo esclareceu que o trabalho remoto não se encerra 

com o início do semestre letivo e que os docentes deveriam ainda elaborar o plano de trabalho 
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Regimento Geral de Consultas Eleitorais (RGCE) prevê eleições eletrônicas, 
mesmo que de forma remota. O 

professor Tibério esclareceu que há diversas interpretações na Universidade sobre esse ponto do 
a mesma coisa que eleição remota. De 

I) e a Reitoria estavam estudando 
meios para implantar um sistema de eleição remota na Universidade, como já utilizado em outras 

junto à STI como está o andamento 
Os professores Maria Danielle Rodrigues Marques e 

Rodrigo Erthal Wilson se propuseram a compor a comissão como presidente e vice-presidente, 
diretamente indicados pelo 

6. Plano de Trabalho 
Comissão para Avaliação dos Relatórios de 

agradeceu os demais membros pela 
a do professor Vinicius, feita na reunião 

policiar o trabalho dos 
e que as circunstâncias atuais seriam levadas em consideração na avaliação dos 

explicou que o prazo de execução do primeiro plano de 
trabalho remoto elaborado havia terminado em 01 de agosto, então, sugeriu, conforme 
cronograma já encaminhado pela comissão, que fosse escolhida a data para o envio dos relatórios 

as seguintes opções: 28 de agosto, 04 de setembro e 11 de setembro. 
ária, mas sugeriu que não 

as propostas pela comissão para não prejudicar o planejamento. Propôs 
para os próximos períodos de trabalho remoto fosse de 

O professor Vinicius disse 
acreditar que a data de 11 de setembro era bastante razoável, pois os professores teriam um bom 

se os professores deveriam continuar 
o semestre letivo iria se iniciar de 

e também se a comissão de avaliação dos relatórios de atividades 
O professor Gustavo esclareceu que o trabalho remoto não se encerra 

com o início do semestre letivo e que os docentes deveriam ainda elaborar o plano de trabalho 
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para apreciação da chefia. O profe151 
os demais a serem elaborados, 152 
Sobre a comissão, ele disse acreditar que ela deveria ser mantida,153 
plenária.  6.1. Encaminhamento:154 
dos relatórios de atividades remotas155 
01 de maio a 31 de julho de 2020156 
Encaminhamento: Aprovar o período de 01 de agosto a 31 de dezembro157 
plano de trabalho remoto. Em votação:158 
data para entrega do novo plano de trabalho remoto se159 
setembro. 7. Aprovação de RAD 160 
Costa de Paiva. Em votação: Aprovado161 
professor Juan Lucas solicitou o 162 
Encaminhamento: Aprovar o novo per163 
Nachez, para realização de pós-doutorado no Instituto de Educação da 164 
(UCL), em Londres, de 15 de janeiro a 165 
plenária departamental. 8.2. O professor Vinicius 166 
afastamento para doutorado do professor Francisco167 
segundo semestre letivo de 2020168 
Dessa forma, conforme registrado na ata 73, de 03 de junho de 2020, 169 
afastamento, por dois anos, a par170 
que a data inicial seria aprovada após a confirmação do novo calendário escolar referente a 2020171 
Diante da divulgação do novo calendário172 
ser definida. O professor enfatizou novamente a dificuldade173 
substitutos e solicitou o posicionamento174 
Bacharelado em Matemática a respeito do afastamento175 
implicações decorrentes do afastamento do professor Francisco Miguel, o professor Vinicius176 
solicitou a manifestação de concordância dos docentes 177 
Bacharelado em Matemática, tendo em vista que o 178 
aumento de carga horária de disciplinas 179 
professor substituto. Não houve nenhuma manifestação contrária ao afastamento por parte dos 180 
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 O professor Vinicius sugeriu que o próximo plano de trabalho remoto

 fossem semestrais, de forma a contemplar os semestres letivos.
Sobre a comissão, ele disse acreditar que ela deveria ser mantida, o que teve concordância da 

Encaminhamento: Aprovar a data de 11 de setembro como prazo final para entrega 
dos relatórios de atividades remotas referentes ao plano de trabalho elaborado para o período de 
01 de maio a 31 de julho de 2020. Em votação: Aprovado pela plenária departamental.

o período de 01 de agosto a 31 de dezembro 
Em votação: Aprovado pela plenária departamental.

ovo plano de trabalho remoto seria estabelecida na reunião do mês de 
 2019: Encaminhamento: Aprovar o RAD 2019

: Aprovado pela plenária departamental. 8. Afastamentos:
professor Juan Lucas solicitou o adiamento da data do seu afastamento para pós

Aprovar o novo período de afastamento no exterior do professor Juan Lucas 
doutorado no Instituto de Educação da University College London

de janeiro a 15 de dezembro de 2021. Em votação:
O professor Vinicius lembrou a todos a respeito do adiamento do 

afastamento para doutorado do professor Francisco Miguel. O afastamento
segundo semestre letivo de 2020, teve de ser adiado devido à suspensão do calendário escolar. 
Dessa forma, conforme registrado na ata 73, de 03 de junho de 2020, 
afastamento, por dois anos, a partir do início efetivo do segundo semestre letivo de 2020, sendo 

seria aprovada após a confirmação do novo calendário escolar referente a 2020
Diante da divulgação do novo calendário, o professor Vinicius informou que a data poderia 

ida. O professor enfatizou novamente a dificuldade atual na contratação de professores 
e solicitou o posicionamento dos coordenadores dos cursos de Licenciatura e 

a respeito do afastamento. Após discussão sobre 
decorrentes do afastamento do professor Francisco Miguel, o professor Vinicius

de concordância dos docentes dos cursos de 
Bacharelado em Matemática, tendo em vista que o afastamento do professor poderia gerar um 

de disciplinas para alguns, caso não houvesse a
Não houve nenhuma manifestação contrária ao afastamento por parte dos 
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plano de trabalho remoto, e 
fossem semestrais, de forma a contemplar os semestres letivos. 

o que teve concordância da 
Aprovar a data de 11 de setembro como prazo final para entrega 

referentes ao plano de trabalho elaborado para o período de 
Aprovado pela plenária departamental. 6.3. 

 de 2020 para o novo 
Aprovado pela plenária departamental. Decidiu-se que a 

estabelecida na reunião do mês de 
2019 do professor Daniel 
8. Afastamentos: 8.1. O 

adiamento da data do seu afastamento para pós-doutorado. 
do professor Juan Lucas 

University College London 
Em votação: Aprovado pela 

lembrou a todos a respeito do adiamento do 
Miguel. O afastamento, aprovado para o 

teve de ser adiado devido à suspensão do calendário escolar. 
Dessa forma, conforme registrado na ata 73, de 03 de junho de 2020, a plenária aprovou o 

tir do início efetivo do segundo semestre letivo de 2020, sendo 
seria aprovada após a confirmação do novo calendário escolar referente a 2020. 

, o professor Vinicius informou que a data poderia então 
contratação de professores 

coordenadores dos cursos de Licenciatura e de 
ssão sobre as diversas 

decorrentes do afastamento do professor Francisco Miguel, o professor Vinicius 
de Licenciatura e de 

afastamento do professor poderia gerar um 
caso não houvesse a contratação de 

Não houve nenhuma manifestação contrária ao afastamento por parte dos 
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docentes dos cursos de Licenciatur181 
encaminhou o afastamento para votação da plenária. 182 
no país do professor Francisco Miguel Zamora Inuma, para Doutorado, 183 
Fluminense, no período 31 de janeiro 184 
por mais dois anos por solicitação do docente185 
departamental. 8.3. O professor Vinicius informou à186 
havia solicitado a aprovação de seu187 
explicou que o afastamento ainda não havia sido aprovado pelo Colegiado do curso de 188 
Licenciatura em Computação, mas que na última reunião realiz189 
professores dispostos a suprir a carga horária das suas disciplinas e as da professora Geórgia, que 190 
já havia sinalizado interesse em se afastar desde o início do ano. Sendo assim, o professor disse 191 
que não haveria nenhum transtor192 
relatou que, como informou ao Departamento sobre seu afastamento desde o início do ano, ela já 193 
estava resolvendo as questões burocráticas referentes ao seu pós194 
se afastar entre fevereiro e março de 2021. Disse ainda que estaria na sua vez de usufruir desse 195 
direito, de acordo com a programação do curso de Licenciatura em Computação196 
Vinicius informou que não houve uma solicitação formal de afastamento da 197 
que ocorreu foi que ela informou seu interesse em afastar198 
informação para preenchimento do199 
Desenvolvimento enviado pela Universidade.200 
deveria ser resolvida no âmbito do curso de Licenciatura em Computação201 
dos docentes, parecia que isso não estava bem definido202 
afastamentos dos professores já 203 
Colegiado do curso e que houve204 
disciplinas dos professores Geórgia e Marcos Vinícius. Entretanto, o professor explicou que isso 205 
ainda seria formalizado através de ata n206 
disse não ser contra o afastamento do professor Ma207 
para aprovação do afastamento pela plenária departamental é que ele tenha 208 
aprovado no colegiado de curso209 
previstos no questionário enviado pelo Departamento para a elaboração do 210 
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 docentes dos cursos de Licenciatura e de Bacharelado em Matemática. Logo após, o professor 

encaminhou o afastamento para votação da plenária. Encaminhamento: Aprovar o afastamento 
no país do professor Francisco Miguel Zamora Inuma, para Doutorado, na 

de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2023, podendo ser prorrogado 
por mais dois anos por solicitação do docente à plenária. Em votação: Aprovado pela plenária 

O professor Vinicius informou à plenária que o professor 
a aprovação de seu afastamento para pós-doutorado. O professor Marcos Vinícius 

explicou que o afastamento ainda não havia sido aprovado pelo Colegiado do curso de 
Licenciatura em Computação, mas que na última reunião realizada verificou
professores dispostos a suprir a carga horária das suas disciplinas e as da professora Geórgia, que 
já havia sinalizado interesse em se afastar desde o início do ano. Sendo assim, o professor disse 

ão haveria nenhum transtorno para o curso com o seu afastamento. 
, como informou ao Departamento sobre seu afastamento desde o início do ano, ela já 

estava resolvendo as questões burocráticas referentes ao seu pós-doutorado para que ela pudesse 
afastar entre fevereiro e março de 2021. Disse ainda que estaria na sua vez de usufruir desse 

a programação do curso de Licenciatura em Computação
que não houve uma solicitação formal de afastamento da 

ela informou seu interesse em afastar-se quando o Departamento solicitou a 
informação para preenchimento do questionário de Levantamento de Necessidades
Desenvolvimento enviado pela Universidade. Ele enfatizou que a decisão sobre os afastamentos 

no âmbito do curso de Licenciatura em Computação, pois, diante do relato 
parecia que isso não estava bem definido. O professor Ricardo

afastamentos dos professores já haviam sido tratados informalmente em reuniões anteriores
e que houve a concordância dos docentes em suprirem

dos professores Geórgia e Marcos Vinícius. Entretanto, o professor explicou que isso 
és de ata na próxima reunião do Colegiado. 

o afastamento do professor Marcos, mas que havia se colocado, pois a regra 
para aprovação do afastamento pela plenária departamental é que ele tenha 
aprovado no colegiado de curso. O professor Horacio questionou se esses afastamento

enviado pelo Departamento para a elaboração do 
Página 7 de 9 

Logo após, o professor 
Aprovar o afastamento 

na Universidade Federal 
podendo ser prorrogado 
Aprovado pela plenária 

professor Marcos Vinícius 
O professor Marcos Vinícius 

explicou que o afastamento ainda não havia sido aprovado pelo Colegiado do curso de 
ada verificou-se que havia 

professores dispostos a suprir a carga horária das suas disciplinas e as da professora Geórgia, que 
já havia sinalizado interesse em se afastar desde o início do ano. Sendo assim, o professor disse 

 A professora Geórgia 
, como informou ao Departamento sobre seu afastamento desde o início do ano, ela já 

doutorado para que ela pudesse 
afastar entre fevereiro e março de 2021. Disse ainda que estaria na sua vez de usufruir desse 

a programação do curso de Licenciatura em Computação. O professor 
que não houve uma solicitação formal de afastamento da professora Geórgia, o 

se quando o Departamento solicitou a 
questionário de Levantamento de Necessidades de 

a decisão sobre os afastamentos 
, pois, diante do relato 

O professor Ricardo esclareceu que os 
haviam sido tratados informalmente em reuniões anteriores do 

ância dos docentes em suprirem a carga horária de 
dos professores Geórgia e Marcos Vinícius. Entretanto, o professor explicou que isso 

 A professora Geórgia 
rcos, mas que havia se colocado, pois a regra 

para aprovação do afastamento pela plenária departamental é que ele tenha sido primeiro 
afastamentos estavam 

enviado pelo Departamento para a elaboração do plano de 
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afastamentos da Universidade, conforme a nova lei determina.211 
poucos professores haviam demonstrado interesse em se afastar em 2021 e 212 
recordava bem quais seriam, mas acreditava se tratarem dos professores Geórgia, Miguel, Lucas e 213 
Horacio. Ele disse que apenas esses foram env214 
perguntou se não haveria problema 215 
o professor Vinicius disse não saber informar216 
eram apenas uma diretriz para a Universidade ou se iriam, de fato, determinar o número de 217 
afastamentos. A professora Margarida sugeriu que os próxi218 
levados à plenária apenas após a aprovação pelos colegiados de c219 
definida pelo Departamento. O professor Gustavo esclareceu que, no caso do professor Marcos, 220 
havia urgência na aprovação para que ele não perdesse os prazos da Universidade onde iria fazer 221 
seu pós-doutorado. Após a discussão, o professor222 
de Licenciatura em Computação estavam se223 
disciplinas dos professores Marcos e Geórgia224 
o afastamento no país do professor Mar225 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP/USP), no período 226 
de 01 de agosto de 2021 a 31 de julho de 2022227 
departamental. 9. Assuntos Gerais: 228 
aposentadoria do professor Ruy229 
reconhecimento aos anos de trabalho dedicados à Universidade230 
ótima ideia e sugeriu que o Departamento levasse esse assunto para ser discutido no Colegiado de 231 
Unidade, pois o professor era muito querido por todos no Instituto e essa homenagem poderia ser 232 
de toda a instituição e não apenas do PEB233 
proposta de homenagem a ser utilizada para 234 
futuramente. A professora Margarida 235 
voltar à Pádua e fazer uma comemoração. Ela disse estar pensando em uma forma de homenageá236 
lo, de maneira remota, em seu projeto que trata dos 35 anos da UFF em Pádua.237 
Vinicius disse que poderia se pensar238 
sugeriu e uma outra informal, como uma confraternização entre todos.239 
informou que havia solicitado aos coordenadores 240 
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 Universidade, conforme a nova lei determina. O professor Vinicius informou que 

poucos professores haviam demonstrado interesse em se afastar em 2021 e 
recordava bem quais seriam, mas acreditava se tratarem dos professores Geórgia, Miguel, Lucas e 

Ele disse que apenas esses foram enviados no questionário. 
perguntou se não haveria problema em solicitar mais afastamentos do que aq
o professor Vinicius disse não saber informar exatamente, pois não sabia se os dados levantados 

para a Universidade ou se iriam, de fato, determinar o número de 
A professora Margarida sugeriu que os próximos pedidos de afastamento fossem

levados à plenária apenas após a aprovação pelos colegiados de curso, conforme a regra j
pelo Departamento. O professor Gustavo esclareceu que, no caso do professor Marcos, 

urgência na aprovação para que ele não perdesse os prazos da Universidade onde iria fazer 
Após a discussão, o professor Vinicius enfatizou que os professores do curso 

de Licenciatura em Computação estavam se comprometendo a suprirem
disciplinas dos professores Marcos e Geórgia e encaminhou a votação. Encaminhamento:
o afastamento no país do professor Marcos Vinícius Naves Bêdo, para Pós
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP/USP), no período 
de 01 de agosto de 2021 a 31 de julho de 2022. Em votação: Aprovado pela plenária 

. Assuntos Gerais: 9.1. O professor Vinicius lembrou a todos sobre a 
professor Ruy e propôs que fosse feita uma homenagem a ele em 

reconhecimento aos anos de trabalho dedicados à Universidade. O professor Tibério disse ser uma 
ótima ideia e sugeriu que o Departamento levasse esse assunto para ser discutido no Colegiado de 

, pois o professor era muito querido por todos no Instituto e essa homenagem poderia ser 
apenas do PEB. O professor disse ainda que poderia ser discutid

ser utilizada para todos os professores que vierem a se aposentar 
A professora Margarida disse que o professor Ruy já manifestou su

fazer uma comemoração. Ela disse estar pensando em uma forma de homenageá
lo, de maneira remota, em seu projeto que trata dos 35 anos da UFF em Pádua.

se pensar em uma homenagem mais formal, como o professor Tib
informal, como uma confraternização entre todos. 9.2.

informou que havia solicitado aos coordenadores dos cursos de Licenciatura e 
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essor Vinicius informou que 
poucos professores haviam demonstrado interesse em se afastar em 2021 e que ele não se 
recordava bem quais seriam, mas acreditava se tratarem dos professores Geórgia, Miguel, Lucas e 

 O professor Horacio 
e aqueles informados e 

, pois não sabia se os dados levantados 
para a Universidade ou se iriam, de fato, determinar o número de 

mos pedidos de afastamento fossem 
urso, conforme a regra já 

pelo Departamento. O professor Gustavo esclareceu que, no caso do professor Marcos, 
urgência na aprovação para que ele não perdesse os prazos da Universidade onde iria fazer 

enfatizou que os professores do curso 
a suprirem a carga horária das 

Encaminhamento: Aprovar 
cos Vinícius Naves Bêdo, para Pós-doutorado na 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP/USP), no período 
Aprovado pela plenária 

lembrou a todos sobre a 
e propôs que fosse feita uma homenagem a ele em 

O professor Tibério disse ser uma 
ótima ideia e sugeriu que o Departamento levasse esse assunto para ser discutido no Colegiado de 

, pois o professor era muito querido por todos no Instituto e essa homenagem poderia ser 
O professor disse ainda que poderia ser discutida uma 

todos os professores que vierem a se aposentar 
já manifestou sua vontade de 

fazer uma comemoração. Ela disse estar pensando em uma forma de homenageá-
lo, de maneira remota, em seu projeto que trata dos 35 anos da UFF em Pádua. O professor 

em uma homenagem mais formal, como o professor Tibério 
9.2. O professor Vinicius 

dos cursos de Licenciatura e de Bacharelado em 
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Matemática que indicassem, em consonância com os colegiados, professores para assumirem a 241 
carga horária das disciplinas da professora Rosilene242 
professor André informou que o Colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Natur243 
decidido em sua última reunião não ministrar as disciplinas de estágio no próximo semestre244 
disse que estava verificando o impacto dessa decisão na integralização do currículo 245 
alunos para confirmar o posicionamento do Colegiado246 
professora Célia estava vendo novas perspectivas para o assunto e que iriam continuar debatendo 247 
o tema numa próxima reunião. 248 
foi feito em seus cursos. O professo249 
pretendia fazer em relação a essas disciplinas. A250 
opiniões a respeito do estágio remoto. 251 
dezoito horas e dezenove minutos.252 
presente ata, que dato e assino, juntamente com Vinicius Mendes Couto Pereira, Chefe do 253 
Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da T254 
dois mil e vinte. Maria Danielle Rodrigues Marques255 
Vinicius Mendes Couto Pereira______256 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------257 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------258 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------259 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------260 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------261 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------262 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------263 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------264 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------265 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------266 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------267 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------268 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------269 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------270 
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 que indicassem, em consonância com os colegiados, professores para assumirem a 

carga horária das disciplinas da professora Rosilene, que está de Licença à Gestante.
informou que o Colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Natur

decidido em sua última reunião não ministrar as disciplinas de estágio no próximo semestre
estava verificando o impacto dessa decisão na integralização do currículo 

firmar o posicionamento do Colegiado. O professor comentou ainda que a 
professora Célia estava vendo novas perspectivas para o assunto e que iriam continuar debatendo 
o tema numa próxima reunião. Ele perguntou aos demais coordenadores qual encaminhamento 

O professor Ricardo comentou sobre o que o curso de Licenciatura 
em relação a essas disciplinas. As professoras Margarida e Célia expuseram suas 

opiniões a respeito do estágio remoto. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada 
minutos. Para constar, eu, Maria Danielle Rodrigues Marques

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, 21 de

. Maria Danielle Rodrigues Marques________________
us Mendes Couto Pereira____________________________.-------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 9 de 9 

que indicassem, em consonância com os colegiados, professores para assumirem a 
que está de Licença à Gestante. 9.3. O 

informou que o Colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Naturais havia 
decidido em sua última reunião não ministrar as disciplinas de estágio no próximo semestre. Ele 

estava verificando o impacto dessa decisão na integralização do currículo do curso pelos 
O professor comentou ainda que a 

professora Célia estava vendo novas perspectivas para o assunto e que iriam continuar debatendo 
qual encaminhamento 

comentou sobre o que o curso de Licenciatura 
s professoras Margarida e Célia expuseram suas 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 
Maria Danielle Rodrigues Marques, lavro a 

presente ata, que dato e assino, juntamente com Vinicius Mendes Couto Pereira, Chefe do 
erra. Santo Antônio de Pádua, 21 de agosto de 

_________________________ e 
------------------------------------------- 
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