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Ata da Reunião Ordinária nº 77 1 
Aos sete dias do mês de outubro2 
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, Gustavo Silva Semaan, 8 
Costa, Jean Carlos Miranda da Silva, João Bosco Bezerra de Farias,9 
Lucas Nachez, Laci Mary Barbosa Manhães, 10 
Simão, Marcelo Nocelle de Almeida11 
Margarida dos Santos Pacheco,12 
Ederli, Ricardo Silveira Sousa, Rodolfo Alves de Oliveira,13 
Souza Lima, Thiago Jordem Pereira,14 
Telles e Wendel Mattos Pompilho15 
Dias e Maria Danielle Rodrigues Marques.16 
Vale. Professores Afastados: Daniel Costa de Paiva (P17 
(Doutorado), Fernanda Mendonça de Vasconcellos 18 
(Doutorado), Juliana Alves Carvalho19 
doutorado), Renata Bacellar Mello (Doutorado)20 
Gestante). A pauta da reunião foi: 1. 21 
2020 e 76, de 02 de setembro 22 
RAD’s 2019; 6. Planos e relatórios de trabalho remoto;23 
departamental; 8. Assuntos gerais. 24 
informou que a DGLD já havia dado25 
substitutos das áreas de Biologia, Química e Matemática. 26 
PIBID haviam sido iniciadas no dia 01 de outubro27 
Matemática e o professor Marciano, o responsável pela área de Física.28 
informou que, na semana passada, havia sido realizado29 
(SBBD), de forma remota, e que dois artigos seus30 
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  do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra (PEB). 

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

Gustavo Silva Semaan, Horacio M. da Silva M. D. Linhares,
Jean Carlos Miranda da Silva, João Bosco Bezerra de Farias, Joviana Sartori de Souza,

Laci Mary Barbosa Manhães, Luciano Gomes de Medeiros Junior, 
Marcelo Nocelle de Almeida, Marciano Alves Carneiro, Marcos Vinícius Naves Bêdo,

Margarida dos Santos Pacheco, Maria Carmen Morais, Maurício Rodrigues Silva,
Ricardo Silveira Sousa, Rodolfo Alves de Oliveira, Rodrigo Erthal Wilson,

Thiago Jordem Pereira, Vítor Manoel Rodrigues do Nascimento, 
Wendel Mattos Pompilho. Justificaram a ausência, os professores:
aria Danielle Rodrigues Marques. Não justificou a ausência, o professor

Daniel Costa de Paiva (Pós-doutorado), Erick Javier 
rnanda Mendonça de Vasconcellos (Doutorado), Glaucia Ribeiro Gonzaga 

Alves Carvalho (Doutorado), Luciano Gomes de Medeiros Junior
Renata Bacellar Mello (Doutorado) Rosilene Abreu Portella Corrêa

A pauta da reunião foi: 1. Informes; 2. Aprovação das atas 75, de 21 de agosto
 de 2020; 3. Projetos; 4. Progressão Funcional;

Planos e relatórios de trabalho remoto; 7. Eleição para escolha da nova chefia 
Assuntos gerais. Iniciam-se os trabalhos. 1. Informes: 1.1.

formou que a DGLD já havia dado início aos trâmites para a contratação dos professores 
substitutos das áreas de Biologia, Química e Matemática. Informou também que as atividades do 

no dia 01 de outubro, sendo ele o professor responsável pela área de 
Matemática e o professor Marciano, o responsável pela área de Física. 1.2.

semana passada, havia sido realizado o Simpósio Brasileiro de Banco de Dados 
(SBBD), de forma remota, e que dois artigos seus, com a colaboração dos professores Rodrigo 
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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 
Horacio M. da Silva M. D. Linhares, Igor David da 

Joviana Sartori de Souza, Juan 
Luciano Gomes de Medeiros Junior, Marcelo Garcia 

Marcos Vinícius Naves Bêdo, 
Maria Carmen Morais, Maurício Rodrigues Silva, Nicole Brand 

Wilson, Sandra Machado de 
Vítor Manoel Rodrigues do Nascimento, Wagner Rambaldi 

Justificaram a ausência, os professores: Marcelo de Oliveira 
professor: Tibério Borges 

doutorado), Erick Javier Palacios Escobar 
Glaucia Ribeiro Gonzaga 

Luciano Gomes de Medeiros Junior (Pós-
Rosilene Abreu Portella Corrêa (Licença à 

s 75, de 21 de agosto de 
; 3. Projetos; 4. Progressão Funcional; 5. Aprovação de 

7. Eleição para escolha da nova chefia 
1.1. O professor Vinicius 

início aos trâmites para a contratação dos professores 
Informou também que as atividades do 

do ele o professor responsável pela área de 
1.2. O professor Marcos 

o Simpósio Brasileiro de Banco de Dados 
com a colaboração dos professores Rodrigo 
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Erthal (INFES/UFF), Daniel Oliveira (IC/UFF)31 
graduação do INFES/UFF e pós-gradu32 
choosing the number of dimensions in a 33 
foi premiado como o melhor na categoria artigo curto34 
similarity searching: What they stand for?” 35 
1.3. O professor André comentou sobre a existência de36 
na área de Química, devido ao término do contrato do professor 37 
que fosse contratada a segunda colocada do processo seletivo já realizado. O professor Vinicius 38 
esclareceu que já havia solicitado essa contratação à época do término do contrato, mas a DGLD 39 
havia negado o pedido, pois a prior40 
contratação antes da suspensão das atividades. 41 
sendo realizada, o professor disse42 
informou ainda que ele e seu grupo de pesquisa43 
e a professora Marli, do PCH, 44 
ciências biológicas, exatas e humanas45 
da UFF e que o primeiro número46 
trabalhos do Colóquio de Experiências e Pesquisas em Ensino de Ciências / Diversidade e inclusão 47 
do ensino de Ciências da Natureza e da48 
Universidade Federal do ABC, colaborador da revista.49 
revista terá publicações semestrais e convidou todos para acessarem o 50 
Carmen questionou o professor Vinicius se havia alguma informação sobre o processo de 51 
redistribuição do professor Luiz. O professor52 
entraria em contato novamente com o setor responsável. 53 
que, há um tempo, seu nome foi indicado para ser representante do INFES 54 
creditação na PROEX. Disse então que55 
fórum da mesma Pró-reitoria e achou que a discussão seria a 56 
cursos possuem o prazo até o fim deste mês para enviarem 57 
minuta encaminhada. Entretanto, a discuss58 
professora informou que havia perguntado59 
representante do INFES para discussão sobre a minuta da creditação60 
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 Erthal (INFES/UFF), Daniel Oliveira (IC/UFF) e Lúcio Dutra (IFNMG) e de alguns alunos de 

graduação do IC/UFF, haviam sido premiados
choosing the number of dimensions in a principal component analysis: An empirical assessment” 

na categoria artigo curto, e o artigo “Quality metrics for div
hat they stand for?” recebeu menção honrosa na categoria artigo completo. 

comentou sobre a existência de mais uma vaga para
na área de Química, devido ao término do contrato do professor Ronan, em agosto. 
que fosse contratada a segunda colocada do processo seletivo já realizado. O professor Vinicius 
esclareceu que já havia solicitado essa contratação à época do término do contrato, mas a DGLD 
havia negado o pedido, pois a prioridade seria dada aos aprovados que estavam em fase de 
contratação antes da suspensão das atividades. Tendo em vista que a contratação desses já estava 

o professor disse que seria feita uma nova solicitação.
ele e seu grupo de pesquisa, do qual fazem parte o professor Marcelo Nocelle 

 haviam criado uma revista científica chamada Revista Saberes: 
ciências biológicas, exatas e humanas. Disse que esta já se encontrava na plataforma de periódicos 

e que o primeiro número será lançado em novembro ou dezembro, com os resumos dos 
trabalhos do Colóquio de Experiências e Pesquisas em Ensino de Ciências / Diversidade e inclusão 
do ensino de Ciências da Natureza e da Matemática, organizado pelo professor Robson

, colaborador da revista. O professor disse que, 
revista terá publicações semestrais e convidou todos para acessarem o site

questionou o professor Vinicius se havia alguma informação sobre o processo de 
essor Luiz. O professor disse que não havia recebido nenhuma informação e 

entraria em contato novamente com o setor responsável. 1.5. A professora Margarid
seu nome foi indicado para ser representante do INFES para

. Disse então que, dias atrás, foi indicada novamente para participar
e achou que a discussão seria a respeito desse assunto

cursos possuem o prazo até o fim deste mês para enviarem ao setor as sugestões relacionadas 
ntretanto, a discussão do fórum foi sobre a estrutura da PROEX

havia perguntado durante o fórum se ela estava indicada como 
para discussão sobre a minuta da creditação e foi informada que não, o 
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de alguns alunos de 
haviam sido premiados. O artigo “Criteria for 

empirical assessment” 
Quality metrics for diversified 

recebeu menção honrosa na categoria artigo completo. 
uma vaga para professor substituto 

em agosto. Ele sugeriu 
que fosse contratada a segunda colocada do processo seletivo já realizado. O professor Vinicius 
esclareceu que já havia solicitado essa contratação à época do término do contrato, mas a DGLD 

idade seria dada aos aprovados que estavam em fase de 
endo em vista que a contratação desses já estava 

seria feita uma nova solicitação. O professor André 
, do qual fazem parte o professor Marcelo Nocelle 

haviam criado uma revista científica chamada Revista Saberes: 
na plataforma de periódicos 

em novembro ou dezembro, com os resumos dos 
trabalhos do Colóquio de Experiências e Pesquisas em Ensino de Ciências / Diversidade e inclusão 

Matemática, organizado pelo professor Robson da 
 para o próximo ano, a 
site. 1.4. A professora 

questionou o professor Vinicius se havia alguma informação sobre o processo de 
disse que não havia recebido nenhuma informação e 

A professora Margarida relatou 
para discussão sobre a 
para participar de um 

respeito desse assunto, já que os 
as sugestões relacionadas à 

órum foi sobre a estrutura da PROEX. A 
se ela estava indicada como 

e foi informada que não, o 
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que, segundo ela, também foi confirmado 61 
informou que foi criado um canal no You Tube onde estão disponíveis as62 
Encontro Internacional do Programa de Pós63 
tiveram a oportunidade de participar do evento a acessarem o canal, pois as discussões 64 
ensino remoto estavam muito enriquecedoras65 
contas da campanha de doação ao Centro Social São Camilo de Lellis, 66 
“Ciclo de Estudos em Etnomatemática”, 67 
13 de dezembro de 2019. Informou que foram do68 
49 kg de açúcar, 38 kg de achocolatado e 2 litros de leite. Ele destacou a participação de duas 69 
servidoras do INFES, Fernanda Moura Martins e Tessali 70 
que a prestação de contas estava prevista para ser feita no início do semestre letivo, por isso ele71 
estava fazendo nesse momento. Ele72 
professor Maurício informou que73 
informando a data para envio das atividades 74 
disse que encaminharia uma planilha75 
mas que quem já tivesse as atividades poderia enviar a76 
aos docentes que a ajudaram na divulgação de seu projeto “Matemática das epidemias”. 77 
que, após ter enviado os folders 78 
e que estava recebendo um retorno muito positivo. 79 
continuamente e pediu aos doce80 
Aprovação das atas 75, de 21 de agosto de 2020 e 76, de 02 de 81 
enviadas anteriormente por e-mail82 
realizadas. Encaminhamento: Aprovar 83 
setembro de 2020. Em votação: 84 
Encaminhamento: Aprovar os seguintes 85 
o ensino do Papiloma Vírus Humano nas escolas: uma contribuição para a campanha de vacinação 86 
no município de Miracema-RJ”, submetido pelo professor Jean Carlos Miranda87 
“OPTimistic – um framework meta88 
Semaan. Em votação: Aprovado89 
Encaminhamento: Aprovar a progressão funcional do profess90 
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 também foi confirmado pela Direção do Instituto. 1.6. 

informou que foi criado um canal no You Tube onde estão disponíveis as mesas de discussão 
Encontro Internacional do Programa de Pós-graduação em Ensino. Ela convidou aqueles que não 
tiveram a oportunidade de participar do evento a acessarem o canal, pois as discussões 

muito enriquecedoras. 1.7. O professor João Bôsco fez a prestaç
ampanha de doação ao Centro Social São Camilo de Lellis, promovida pelo projeto 

“Ciclo de Estudos em Etnomatemática”, que teve início em 08 de novembro de 2019 e término em 
nformou que foram doados 103 pacotes de biscoito, 48 litros de suco, 

49 kg de açúcar, 38 kg de achocolatado e 2 litros de leite. Ele destacou a participação de duas 
servidoras do INFES, Fernanda Moura Martins e Tessali Soares Nabekura. O professor
que a prestação de contas estava prevista para ser feita no início do semestre letivo, por isso ele

. Ele agradeceu a todos que contribuíram com
professor Maurício informou que a Direção havia encaminhado um 

das atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
uma planilha a todos para que fizessem o cadastramento de seus eventos

atividades poderia enviar a ele. 1.9. A professora Sandra agradeceu 
aos docentes que a ajudaram na divulgação de seu projeto “Matemática das epidemias”. 

 aos docentes, o projeto conseguiu alcançar d
estava recebendo um retorno muito positivo. Informou que os folders

e pediu aos docentes que continuassem contribuindo com 
Aprovação das atas 75, de 21 de agosto de 2020 e 76, de 02 de setembro de 2020

mail para apreciação dos docentes. As alterações solicitadas foram 
Aprovar as atas 75, de 21 de agosto de 2020 e 76

Em votação: Aprovadas pela plenária departamental
seguintes projetos de pesquisa: “Diálogos, ações e estratégias para 

o ensino do Papiloma Vírus Humano nas escolas: uma contribuição para a campanha de vacinação 
RJ”, submetido pelo professor Jean Carlos Miranda

um framework meta-hiper-heurístico”, submetido pelo professor Gustavo Silva 
Aprovados pela plenária departamental. 4. Progressão Funcional: 

Aprovar a progressão funcional do professor Marcelo de Oliveira Dias
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 A professora Geórgia 
mesas de discussão do I 

graduação em Ensino. Ela convidou aqueles que não 
tiveram a oportunidade de participar do evento a acessarem o canal, pois as discussões sobre o 

o Bôsco fez a prestação de 
promovida pelo projeto 

que teve início em 08 de novembro de 2019 e término em 
ados 103 pacotes de biscoito, 48 litros de suco, 

49 kg de açúcar, 38 kg de achocolatado e 2 litros de leite. Ele destacou a participação de duas 
O professor esclareceu 

que a prestação de contas estava prevista para ser feita no início do semestre letivo, por isso ele a 
eu a todos que contribuíram com a campanha. 1.8. O 

caminhado um e-mail aos docentes 
da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Ele 

para que fizessem o cadastramento de seus eventos, 
A professora Sandra agradeceu 

aos docentes que a ajudaram na divulgação de seu projeto “Matemática das epidemias”. Ela disse 
aos docentes, o projeto conseguiu alcançar diversas universidades 

folders seriam distribuídos 
com a divulgação. 2. 

setembro de 2020: As atas foram 
para apreciação dos docentes. As alterações solicitadas foram 

as atas 75, de 21 de agosto de 2020 e 76, de 02 de 
pela plenária departamental. 3. Projetos: 

Diálogos, ações e estratégias para 
o ensino do Papiloma Vírus Humano nas escolas: uma contribuição para a campanha de vacinação 

RJ”, submetido pelo professor Jean Carlos Miranda da Silva e 
lo professor Gustavo Silva 
Progressão Funcional: 4.1. 

or Marcelo de Oliveira Dias, de 
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Adjunto C2 para Adjunto C3, que teve parecer favorável apresentado pela comissão avaliadora. 91 
Em votação: A progressão foi a92 
reforçou novamente a importância de o professor e a banca93 
ágil a documentação do processo94 
agora se dá a partir da data da emissão do parecer95 
encaminhado para aprovação d96 
atribuído à chefia. O professor Luciano97 
das bancas externas, usadas para avaliação nos processos de progressão na classe Associado. 98 
professor relatou que ele e os demais professores do curso de Física que foram promovidos a 99 
Associado D1 no ano passado esperaram meses pela emiss100 
época, o efeito financeiro se dava a partir das101 
então eles não tiveram prejuízos financeiros. 102 
partir da data do parecer, ele sugeriu que a chefia departamental e a direção do Instituto f103 
o acompanhamento do trabalho d104 
fim de garantir que os professores 105 
os representantes do Instituto no CEPEX e 106 
membros das bancas durante as reuniões. 107 
e informou que, no âmbito do Departamento108 
importância do cumprimento dos prazos pelas bancas109 
relação às bancas externas, o professor 110 
para acompanhar seus trabalhos,111 
feito pela Direção. Dessa forma, 112 
Colegiado de Unidade. O professor113 
Direção a renovação das bancas externas que estavam vencidas.114 
não poder mais acessar os processos do PEB no SEI, ela n115 
acompanhamento processual. Dessa forma,116 
acessem frequentemente o sistema 117 
está parado, enviem e-mail ao setor responsável solicitando esclarecimentos. 118 
disse que havia feito a atribuição de alguns processos aos interessados no SEI119 
docentes que acessassem o sistema 120 
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 , que teve parecer favorável apresentado pela comissão avaliadora. 

progressão foi aprovada pela plenária departamental. 4.2.
reforçou novamente a importância de o professor e a banca avaliadora providenciarem de forma 
ágil a documentação do processo de progressão funcional, tendo em vista que o efeito financeiro 

a partir da data da emissão do parecer. Disse ainda que esse documento
encaminhado para aprovação da plenária após ser assinado por todos os membros da banca e 

O professor Luciano comentou sobre a dificuldade no controle do
das bancas externas, usadas para avaliação nos processos de progressão na classe Associado. 

latou que ele e os demais professores do curso de Física que foram promovidos a 
esperaram meses pela emissão do parecer pela

o efeito financeiro se dava a partir das datas do interstício ou da abertura do processo, 
então eles não tiveram prejuízos financeiros. Entretanto, como agora o efeito financeiro se d

sugeriu que a chefia departamental e a direção do Instituto f
acompanhamento do trabalho dessas bancas externas, cobrando o cumprimento dos prazos,

que os professores não sejam prejudicados por esses atrasos. 
os representantes do Instituto no CEPEX e no CUV fizessem essa cobrança diretamente 

as reuniões. O professor Vinicius concordou com a fala do professor 
no âmbito do Departamento, ele vem reforçando em todas as reuniões

cumprimento dos prazos pelas bancas e que ainda não ocorreram 
o professor ressaltou que, embora o Departamento faça

companhar seus trabalhos, elas são designadas pelo Instituto, portanto, o controle deve ser 
ireção. Dessa forma, sugeriu que o professor Luciano levasse essa questão à reunião de 

Colegiado de Unidade. O professor informou ainda que o Departamento já havia solicitado à 
s externas que estavam vencidas. A servidora Gessy disse

mais acessar os processos do PEB no SEI, ela não consegue auxiliar os docentes no 
Dessa forma, sugeriu àqueles que tenham processos a

o sistema para verificar o andamento e, caso percebam que o processo 
ao setor responsável solicitando esclarecimentos. 

a atribuição de alguns processos aos interessados no SEI
docentes que acessassem o sistema para verificação e cumprimento das exigências
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, que teve parecer favorável apresentado pela comissão avaliadora. 
4.2. O professor Vinicius 
providenciarem de forma 

, tendo em vista que o efeito financeiro 
Disse ainda que esse documento só pode ser 

a plenária após ser assinado por todos os membros da banca e 
sobre a dificuldade no controle dos trabalhos 

das bancas externas, usadas para avaliação nos processos de progressão na classe Associado. O 
latou que ele e os demais professores do curso de Física que foram promovidos a 

recer pela banca, porém, à 
datas do interstício ou da abertura do processo, 

eito financeiro se dá a 
sugeriu que a chefia departamental e a direção do Instituto fizessem 

, cobrando o cumprimento dos prazos, a 
. Ele sugeriu ainda que 

essa cobrança diretamente aos 
O professor Vinicius concordou com a fala do professor 

em todas as reuniões a 
ocorreram atrasos. Com 

, embora o Departamento faça o possível 
portanto, o controle deve ser 

sugeriu que o professor Luciano levasse essa questão à reunião de 
que o Departamento já havia solicitado à 

A servidora Gessy disse que, por 
auxiliar os docentes no 

queles que tenham processos abertos, que 
para verificar o andamento e, caso percebam que o processo 

ao setor responsável solicitando esclarecimentos. O professor Vinicius 
a atribuição de alguns processos aos interessados no SEI e solicitou aos 

para verificação e cumprimento das exigências, pois o 
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Departamento estava com muitos processos em aberto.121 
Encaminhamento: Aprovar o RAD122 
Silos de Castro Batista, Horacio Marconi da Silva Matias Dantas Linhares e Joviana Sartori de 123 
Souza. Em votação: Aprovados 124 
remoto: O professor Vinicius disse que a Comissão para avaliação dos relatórios de cumprimento 125 
das metas do Plano de Trabalho Remoto havia informado que tod126 
foram aprovados. Disse ainda que os membros da comissão seriam avaliados pela chefia 127 
departamental e o resultado seria apresentado na próxima reunião. 128 
presidente da comissão, informou que a professora129 
antes do término das avaliações do primeiro período d130 
maio, junho e julho. Portanto, a comissão que avaliou os planos e os relatórios foi composta pelos 131 
professores Gustavo, Maria Daniele, Jean, Marciano e H132 
docentes não citaram em seus relatórios informações importantes133 
afastamentos de saúde, licença maternidade134 
avaliados pela comissão foram aprovados135 
Maria Lira Jannuzzi, Cleber de Almeida Corrêa Júnior, Érika Silos de Castro Batista, Fabrízzio Condé 136 
de Oliveira, Francisco de Assis Alves da Silva, 137 
Rodrigues Gomes Poly, Igor David da Costa, João Bosco Bezerra de Farias, Juan Lucas Nachez, Laci 138 
Mary Barbosa Manhães, Marcelo de Oliveira Dias, Marcelo Garcia Simão, Marcelo Nocelle de 139 
Almeida, Marcos Vinícius Naves Bêdo, 140 
Nicole Brand Ederli, Rodolfo Alves de Oliveira, Rodrigo Erthal Wilson, Rosilene Abreu Portella 141 
Corrêa, Sandra Machado de Souza Lima, 142 
Rambaldi Telles e Wendel Mattos Pompilho.143 
constavam os nomes dos membros da comissão, que seriam144 
departamental, e também dos coordenadores de curso145 
Instituto. Ele enfatizou que a comissão 146 
dinâmica de trabalho combinada na reunião da própria comissão e que também foi submetida à 147 
plenária departamental, por e-148 
designados cumpriram seu papel149 
comum acordo, todos estavam 150 
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 Departamento estava com muitos processos em aberto. 5. Aprovação de

Aprovar o RAD 2019 dos seguintes professores: Célia Maria Lira Jannuzzi, Érika 
Silos de Castro Batista, Horacio Marconi da Silva Matias Dantas Linhares e Joviana Sartori de 

 pela plenária departamental. 6. Planos e relatórios de trabalho 
O professor Vinicius disse que a Comissão para avaliação dos relatórios de cumprimento 

das metas do Plano de Trabalho Remoto havia informado que todos os professores avaliados 
aprovados. Disse ainda que os membros da comissão seriam avaliados pela chefia 

departamental e o resultado seria apresentado na próxima reunião. O professor 
, informou que a professora Joviana havia solicitado 

rmino das avaliações do primeiro período de trabalho remoto, referente a
a comissão que avaliou os planos e os relatórios foi composta pelos 

a Daniele, Jean, Marciano e Horacio. O professor relatou que diversos 
não citaram em seus relatórios informações importantes, como o período de

licença maternidade etc. Ele confirmou que todos 
aprovados e apresentou a listagem dos nomes, com segue

leber de Almeida Corrêa Júnior, Érika Silos de Castro Batista, Fabrízzio Condé 
ncisco de Assis Alves da Silva, Francisco Miguel Zamora Inuma, Geó

Rodrigues Gomes Poly, Igor David da Costa, João Bosco Bezerra de Farias, Juan Lucas Nachez, Laci 
Mary Barbosa Manhães, Marcelo de Oliveira Dias, Marcelo Garcia Simão, Marcelo Nocelle de 
Almeida, Marcos Vinícius Naves Bêdo, Margarida dos Santos Pacheco, Maurício Rodrigues Silva, 
Nicole Brand Ederli, Rodolfo Alves de Oliveira, Rodrigo Erthal Wilson, Rosilene Abreu Portella 
Corrêa, Sandra Machado de Souza Lima, Vitor Manoel Rodrigues do Nasc

os Pompilho. O professor Gustavo complementou 
constavam os nomes dos membros da comissão, que seriam submetidos à avaliação da chefia 

, e também dos coordenadores de curso, que seriam avaliados pelo diretor
Ele enfatizou que a comissão atuou em constante contato e transparência, seguindo a 

dinâmica de trabalho combinada na reunião da própria comissão e que também foi submetida à 
-mail enviado pelo Departamento. Destaco

papel na difícil atribuição de avaliar os colegas
 solicitando sua substituição na comissão. 
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Aprovação de RAD’s 2019: 
Célia Maria Lira Jannuzzi, Érika 

Silos de Castro Batista, Horacio Marconi da Silva Matias Dantas Linhares e Joviana Sartori de 
Planos e relatórios de trabalho 

O professor Vinicius disse que a Comissão para avaliação dos relatórios de cumprimento 
os os professores avaliados 

aprovados. Disse ainda que os membros da comissão seriam avaliados pela chefia 
O professor Gustavo, 
 sua saída da comissão 

e trabalho remoto, referente aos meses de 
a comissão que avaliou os planos e os relatórios foi composta pelos 

cio. O professor relatou que diversos 
como o período de férias, 

confirmou que todos os professores 
e apresentou a listagem dos nomes, com segue: Célia 

leber de Almeida Corrêa Júnior, Érika Silos de Castro Batista, Fabrízzio Condé 
mora Inuma, Geórgia Regina 

Rodrigues Gomes Poly, Igor David da Costa, João Bosco Bezerra de Farias, Juan Lucas Nachez, Laci 
Mary Barbosa Manhães, Marcelo de Oliveira Dias, Marcelo Garcia Simão, Marcelo Nocelle de 

urício Rodrigues Silva, 
Nicole Brand Ederli, Rodolfo Alves de Oliveira, Rodrigo Erthal Wilson, Rosilene Abreu Portella 

Vitor Manoel Rodrigues do Nascimento, Wagner 
Gustavo complementou que na lista não 

submetidos à avaliação da chefia 
que seriam avaliados pelo diretor do 

em constante contato e transparência, seguindo a 
dinâmica de trabalho combinada na reunião da própria comissão e que também foi submetida à 

estacou que os membros 
os colegas e informou que, em 

 Dessa forma, a nova 
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comissão formada já seria responsável por avaliar as a151 
remoto, referente ao período de agosto a dezembro152 
pelo trabalho realizado e, diante da solicitação de substituição dos153 
tivessem interesse em participar154 
docente se manifestou, o professor Vinicius disse que, então, seria necessário h155 
debate acerca da comissão. Após 156 
Miguel manifestaram interesse em 157 
de presidente. Diante disso, o professor Vinicius propôs que ou se re158 
definição dos novos membros, conforme o professor Gustavo 159 
em outros Departamentos, ou se160 
professores já tivessem refletido melhor161 
deliberar sobre a comissão na próxima reunião.162 
departamental: O professor Vinicius informou que a professora Danielle, presidente da comissão 163 
eleitoral, havia encaminhado e-mail164 
consultando a respeito da possibilidade de 165 
departamental. Ele fez a leitura do 166 
possível realizar a eleição devido à pandemia, 167 
deveria ser substituída pelo decano d168 
reunião departamental. Sendo assim, o professor disse que, na próxima reunião, seria feita a 169 
consulta aos decanos, a fim de se definir a nova chefia. 170 
de Educação do Campo, a sucessão da chefia não foi decidida em reunião, a consulta foi feita aos 171 
decanos por e-mail, a fim de se 172 
Vinicius se ele teria interesse em assumir a chefia 173 
manifestar para não inibir os que estavam174 
tivessem interesse em assumir a chefia175 
para definição do procedimento a ser util176 
optou por fazer a consulta por e177 
ao e-mail em até dois dias, a consulta passar178 
Assuntos gerais: A professora Célia relatou que vem enfrentando179 
do Google Classroom. Disse que suas pastas na plataforma estavam sendo mexidas e alguns 180 
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 já seria responsável por avaliar as atividades do próximo plano

de agosto a dezembro.  O professor Vinicius agradeceu à 
e, diante da solicitação de substituição dos membros, pediu aos que 

participar da nova composição que se manifestass
, o professor Vinicius disse que, então, seria necessário h

Após uma longa discussão, apenas os professor
Miguel manifestaram interesse em participar da comissão, contanto que não 

, o professor Vinicius propôs que ou se realizasse um sorteio para 
, conforme o professor Gustavo havia citado que estava sendo feito 

ou se deixasse o assunto para deliberar na próxima reunião
já tivessem refletido melhor sobre o tema. A maioria dos docentes op

na próxima reunião. 7. Eleição para escolha da nova chefia 
O professor Vinicius informou que a professora Danielle, presidente da comissão 

mail à Secretaria Geral dos Conselhos Superiores da Universidade, 
a respeito da possibilidade de realização da eleição para escolha da nova chefia 

do e-mail com a resposta da Secretaria, onde in
devido à pandemia, e orientavam que, ao fim do mandato, a chefia atual 

ser substituída pelo decano do Departamento, definido a partir de consulta 
Sendo assim, o professor disse que, na próxima reunião, seria feita a 

consulta aos decanos, a fim de se definir a nova chefia. A professora Geórgia relatou que, no curso 
ducação do Campo, a sucessão da chefia não foi decidida em reunião, a consulta foi feita aos 

se otimizar o processo. Os docentes perguntaram ao professor 
Vinicius se ele teria interesse em assumir a chefia pro tempore, mas ele disse que preferia não se 

ão inibir os que estavam acima dele na linha sucessória dos decanos
tivessem interesse em assumir a chefia. O professor Vinicius solicitou a manifestação

o procedimento a ser utilizado para consulta aos decanos. A maioria dos docentes 
e-mail. Definiu-se também que, caso o professor não respond

em até dois dias, a consulta passaria imediatamente para o próximo decano da lista.
sora Célia relatou que vem enfrentando muitas dificuldades 

. Disse que suas pastas na plataforma estavam sendo mexidas e alguns 
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escolha da nova chefia 
onde informavam não ser 

, ao fim do mandato, a chefia atual 
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Sendo assim, o professor disse que, na próxima reunião, seria feita a 
órgia relatou que, no curso 

ducação do Campo, a sucessão da chefia não foi decidida em reunião, a consulta foi feita aos 
s perguntaram ao professor 

disse que preferia não se 
acima dele na linha sucessória dos decanos, caso 

solicitou a manifestação da plenária 
izado para consulta aos decanos. A maioria dos docentes 

caso o professor não respondesse 
imediatamente para o próximo decano da lista. 8. 

muitas dificuldades na utilização 
. Disse que suas pastas na plataforma estavam sendo mexidas e alguns 
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documentos desaparecendo. Ela informou181 
demais docentes se eles também182 
professores relataram que não estavam183 
mensagem solicitando aos docentes que o contatassem 184 
Classroom, pois estavam havendo muitas reclamações sobre 185 
tratar, a reunião foi encerrada às 186 
Rosalino do Couto, lavro a presente ata, que dato e assino, juntamente com Vinicius Mendes 187 
Couto Pereira, Chefe do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da T188 
Pádua, 07 de outubro de dois mil e vinte189 
Vinicius Mendes Couto Pereira______190 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------191 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------192 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------193 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------194 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------195 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------196 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------197 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------198 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------199 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------201 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------202 
------------------------------------------------------------------------------------------------------203 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------204 
------------------------------------------------------------------------------------------------205 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------206 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------208 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------209 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------210 
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 Ela informou que solicitou averiguação pela STI e qu

demais docentes se eles também estavam com problemas de privacidade na plataforma
que não estavam. O professor Vítor informou que o si

do aos docentes que o contatassem em caso de problemas com o 
estavam havendo muitas reclamações sobre a plataforma. 

tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e trinta minutos. Para constar, eu, Gessy 
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 
de dois mil e vinte. Gessy Rosalino do Couto______

us Mendes Couto Pereira_________________________.------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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que solicitou averiguação pela STI e questionou aos 
estavam com problemas de privacidade na plataforma. Os 

informou que o sindicato havia emitido 
em caso de problemas com o Google 

. Nada mais havendo a 
minutos. Para constar, eu, Gessy 

do Couto, lavro a presente ata, que dato e assino, juntamente com Vinicius Mendes 
erra. Santo Antônio de 

. Gessy Rosalino do Couto____________________ e 
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