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Ata da Reunião Ordinária nº 81 do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra (PEB). 1 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quinze horas e oito minutos, 2 

reuniram-se por videoconferência os membros deste Departamento, sob a presidência do professor 3 

Vinicius Mendes Couto Pereira, Chefe  pro tempore do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas 4 

e da Terra – PEB. Estiveram presentes, os professores: André Luiz Gomes da Silva, Célia Maria Lira 5 

Jannuzzi, Cléber de Almeida Corrêa Junior, Fábio Pacheco Ferreira, Fabrízzio Condé de Oliveira, 6 

Francisco de Assis Alves da Silva, Geórgia Regina Rodrigues Gomes Poly, Gustavo Silva Semaan, 7 

Horacio M. da Silva M. D. Linhares, Isabela de Souza Pinto Pereira, Jean Carlos Miranda da Silva, 8 

João Bosco Bezerra de Farias, Joviana Sartori de Souza, Juan Lucas Nachez, Laci Mary Barbosa 9 

Manhães, Luciano Gomes de Medeiros Junior, Marcelo de Oliveira Dias, Marcelo Garcia Simão, 10 

Marcelo Nocelle de Almeida, Marciano Alves Carneiro, Marcos Vinícius Naves Bêdo, Margarida dos 11 

Santos Pacheco, Maria Carmen Morais, Maria Danielle Rodrigues Marques, Maurício Rodrigues 12 

Silva, Ricardo Silveira Sousa, Rodolfo Alves de Oliveira, Rodrigo Erthal Wilson, Sandra Machado de 13 

Souza Lima, Thiago Jordem Pereira, Wagner Rambaldi Telles e Wendel Mattos Pompilho. 14 

Justificaram a ausência, os professores: Igor David da Costa e Nicole Brand Ederli. Não justificaram 15 

a ausência, os professores: Tibério Borges Vale e Vítor Manoel Rodrigues do Nascimento. 16 

Professores Afastados: Daniel Costa de Paiva (Pós-doutorado), Erick Javier Palacios Escobar 17 

(Doutorado), Érika Silos de Castro Batista (Licença Médica), Fernanda Mendonça de Vasconcellos 18 

(Doutorado), Francisco Miguel Zamora Inuma (Doutorado), Glaucia Ribeiro Gonzaga (Doutorado), 19 

Juliana Alves Carvalho (Doutorado), Luciano Gomes de Medeiros Junior (Pós-doutorado), Renata 20 

Bacellar Mello (Doutorado) e Rosilene Abreu Portella Corrêa (Férias). A pauta da reunião foi: 1. 21 

Informes; 2. Aprovação da ata 80, de 02 de dezembro de 2020; 3. Aprovação do calendário de 22 

reuniões departamentais para 2021; 4. Projetos; 5. Progressão Funcional; 5. Aprovação de RAD’s 23 

2020; 7. Indicação de membros para o Colegiado do curso de Licenciatura em Matemática; 8. 24 

Assuntos gerais. Iniciam-se os trabalhos. 1. Informes: 1.1. O professor Vinicius agradeceu a todos 25 

pelos votos de pronto restabelecimento de sua saúde devido à cirurgia pela qual passou e, 26 

especialmente, ao professor Gustavo, que se dispôs a presidir a reunião na semana passada caso 27 

fosse necessário. O professor informou que seu mandato como chefe do PEB terminou no dia 05 de 28 

fevereiro e que a partir de então ele está atuando como chefe pro tempore até que as eleições 29 

possam ser realizadas. Informou também que o PEB havia recebido um ofício do Departamento de 30 
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Ciências Humanas (PCH) solicitando a abertura da disciplina Educação Ambiental, que seria 31 

ministrada pela professora Maristela Barenco para os alunos da Pedagogia. Ele disse que, como a 32 

solicitação foi feita no mês de janeiro e não haveria reunião departamental para poder realizar 33 

consulta à plenária, ele havia atendido ao pedido e a disciplina estava sendo oferecida para o curso 34 

de Pedagogia e para os demais cursos que se interessassem. Por fim, o professor informou que o 35 

número de candidatos inscritos nos três concursos abertos no PEB estava extremamente alto. O 36 

concurso de Física possuía 127 inscritos, o de Matemática aproximadamente 100 e o de Educação 37 

Matemática 30. Sendo assim, ele disse que verificaria com a Direção quais medidas seriam tomadas 38 

para viabilizar a realização dos concursos com esse número de candidatos. Os professores 39 

discutiram sobre o assunto e concordaram que deveriam ser solicitadas instruções da CPD e da 40 

assessoria jurídica da Universidade e também de outros Departamentos que já passaram por essa 41 

situação para que os concursos pudessem ser realizados sem maiores problemas. O professor 42 

Vinicius solicitou aos membros das bancas que verificassem nas resoluções da Universidade os 43 

prazos para cada etapa do concurso e que eles já pensassem em um cronograma que contemplasse 44 

o elevado número de candidatos. 1.2. A professora Danielle, presidente das comissões eleitorais 45 

para escolha do novo diretor do INFES e do novo chefe do PEB, informou que no final deste mês o 46 

sistema de votação on line seria liberado. Ela disse que havia participado de uma reunião do CUV e 47 

nela foi apresentado um tutorial para utilização do sistema, que será disponibilizado para as 48 

comissões eleitorais. Portanto, ela acreditava que a partir do final de fevereiro ela já poderia pedir 49 

acesso ao sistema para iniciar o processo eleitoral. A professora informou que o ponto de maior 50 

divergência a respeito do sistema é que ele permitia votar mais de uma vez, sendo considerado 51 

válido apenas o último voto, porém, apesar disso, ela acreditava que ele seria utilizado mesmo 52 

assim. Ela disse que assim que o seu acesso fosse liberado, iria elaborar o calendário das eleições e 53 

repassar aos demais. 1.3. O professor Luciano relatou que seu afastamento para pós-doutorado 54 

terminaria em 01 de março, devendo ele retornar às suas atividades no dia 02 de março. Porém, 55 

devido às restrições de viagem decorrentes da pandemia, sua viagem de retorno ao Brasil havia sido 56 

remarcada pela terceira vez e apenas para o dia 04 de março. Ele disse que estava tentando de todas 57 

as formas arranjar meios de retornar ao Brasil e que, no momento, estava aguardando uma resposta 58 

do consulado brasileiro a respeito da viabilização de um voo humanitário ou de repatriamento aos 59 

brasileiros presos em Portugal. Caso o voo fosse concedido, ele acreditava que retornaria ao país 60 
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antes do fim do afastamento, caso não, ele regressaria no dia 04 de março, se o estado de 61 

emergência em Portugal não fosse prorrogado por mais quinze dias. O professor informou que havia 62 

enviado um e-mail ao setor de afastamentos da Universidade solicitando instruções e que foi 63 

apresentado a ele três opções: solicitar férias, solicitar licença capacitação ou, com a concordância 64 

da chefia, retomar suas atividades de forma remota de Portugal. O professor Vinicius disse acreditar 65 

que, havendo condições, a melhor opção seria ele retomar suas atividades de forma remota, o que 66 

foi corroborado pelo professor Luciano. 1.4. O professor Juan Lucas disse que, devido à situação da 67 

pandemia, ele acreditava que teria que adiar ou cancelar seu afastamento para pós-doutorado. Ele 68 

relatou que o setor de afastamentos também o havia orientado nesse sentido. O professor também 69 

questionou se a decisão de permitir que o professor Luciano retomasse suas atividades de forma 70 

remota não deveria ser referendada pelo Colegiado do curso de forma a resguardá-lo por estar fora 71 

do país. O professor Vinicius explicou que no e-mail enviado pelo setor de afastamento em resposta 72 

ao professor Luciano, foi informado que a chefia poderia permitir a retomada das atividades do 73 

professor de forma remota, controlando a sua frequência à distância. Dessa forma, ele acreditava 74 

que esse e-mail já respaldaria a chefia em sua decisão, porém, ele não via problema em o colegiado 75 

referendá-la, caso fosse a vontade dos professores. 1.5. O professor Thiago informou que o ex-aluno 76 

do curso de Bacharelado em Matemática, Vinicius Brum Ferreira, havia sido aprovado na seleção do 77 

mestrado do Programa de Pós-graduação em Modelagem Computacional, do Laboratório Nacional 78 

de Computação Científica (LNCC). Informou também que o aluno do curso de Bacharelado em 79 

Matemática, Ramon Uicker Bertussi, foi aprovado no processo seletivo do Programa de Trainee em 80 

Consultoria de Cibersegurança da empresa KPMG. Por fim, informou que o curso de Bacharelado 81 

em Matemática havia sido contemplado com duas bolsas no Programa de Tutoria 2021. 1.6. A 82 

professora Margarida informou que o Departamento já havia encaminhado à comissão os relatórios 83 

de atividades remotas referentes ao período de 01/08/2020 a 31/12/2020. Entretanto, dois 84 

membros da comissão estavam afastados, o professor Miguel, que se afastou para o Doutorado e a 85 

professora Érika que se afastou por Licença Médica. Dessa forma, ela esclareceu que ela e os 86 

professores Igor e Fabrízzio, membros remanescentes da comissão, iriam avaliar a necessidade de 87 

serem designados mais componentes para auxiliarem no trabalho e se manifestariam na próxima 88 

reunião. 2. Aprovação da ata 80, de 02 de dezembro de 2020: Encaminhamento: Aprovar a ata 80, 89 

de 02 de dezembro de 2020. Em votação: Aprovada pela plenária departamental. 3. Aprovação do 90 
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calendário de reuniões departamentais para 2021: O professor Vinicius sugeriu as datas para 91 

realização das reuniões departamentais no ano de 2021 e os professores consentiram em alterá-las 92 

após a divulgação do calendário escolar, caso fosse necessário. Encaminhamento: Aprovar as 93 

seguintes datas para a realização das reuniões departamentais no ano de 2021: 03 de março, 07 de 94 

abril, 05 de maio, 02 de junho, 07 de julho, 04 de agosto, 01 de setembro, 06 de outubro, 03 de 95 

novembro e 01 de dezembro. Em votação: Aprovadas pela plenária departamental. 4. Projetos: 4.1. 96 

Ensino: 4.1.1. Encaminhamento: Aprovar os seguintes projetos de ensino que tiveram pareceres 97 

favoráveis apresentados pela comissão: “Programa Institucional de Residência Pedagógica – PIRP-98 

UFF”, submetido pelo professor Jean Carlos Miranda da Silva; “Programa Institucional de Bolsa de 99 

Iniciação à Docência da UFF - PIBID UFF/Subprojeto Matemática/Santo Antônio de Pádua”, 100 

submetido pelo professor Vinicius Mendes Couto Pereira; “Atividades para estreitar a relação 101 

discentes ingressantes - UFF”, submetido pela professora Maria Carmen Morais; “Ciclo de Estudos 102 

em Etnomatemática”, submetido pelo professor João Bosco Bezerra de Farias; “Utilização da 103 

Computação na criação de aplicativos didáticos para o estudo da Física e aprendizado mútuo dos 104 

bolsistas” e “Desenvolvimento de materiais didáticos para auxílio no aprendizado da Computação e 105 

aumento do desempenho acadêmico do bolsista”, submetidos pelo professor Maurício Rodrigues 106 

Silva. Em votação: Aprovados pela plenária departamental.  4.2. Pesquisa: 4.2.1. Encaminhamento: 107 

Aprovar os seguintes projetos de pesquisa que tiveram pareceres favoráveis apresentados pela 108 

comissão: “Aplicação da Plataforma Arduino no Ensino de Física”, submetido pela professora Maria 109 

Carmen Morais; “Resultados de existência e multiplicidade para uma classe de equações de 110 

Schrödinger não lineares com potencial magnético envolvendo não linearidades que mudam de 111 

sinal” e “Fundamentos de Análise Funcional”, submetidos pela professora Sandra Machado de 112 

Souza Lima; “Otorrinolaringologia baseada em evidências: protocolos de triagem das habilidades 113 

auditivas em escolares”, submetido pelo professor Wendel Mattos Pompilho; “Simetria de Lorentz: 114 

Fundamentos, Aplicações e Violações”, submetido pelo professor Rodrigo Francisco dos Santos. Em 115 

votação: Aprovados pela plenária departamental. 4.3. Extensão: 4.3.1. Encaminhamento: Aprovar 116 

a renovação dos seguintes projetos de extensão: “Discutindo Ciências no INFES-UFF”, submetido 117 

pelo professor Igor David da Costa e “Matemática Financeira com Planilhas Eletrônicas”, submetido 118 

pelo professor Fabrízzio Condé de Oliveira. Em votação: Aprovados pela plenária departamental. 5. 119 

Progressão Funcional: 5.1. Encaminhamento: Aprovar a progressão funcional do professor Erick 120 
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Javier Palacios Escobar, de Assistente B1 para Assistente B2, que teve parecer favorável apresentado 121 

pela comissão avaliadora. Em votação: A progressão foi aprovada pela plenária departamental. 5.2. 122 

Encaminhamento: Aprovar a progressão funcional da professora Glaucia Ribeiro Gonzaga, de 123 

Adjunto C2 para Adjunto C3, que teve parecer favorável apresentado pela comissão avaliadora. Em 124 

votação: A progressão foi aprovada pela plenária departamental. 5.3. Encaminhamento: Aprovar a 125 

progressão funcional do professor Gustavo Silva Semaan, de Adjunto C2 para Adjunto C3, que teve 126 

parecer favorável apresentado pela comissão avaliadora. Em votação: A progressão foi aprovada 127 

pela plenária departamental. 5.4. Encaminhamento: Aprovar a progressão funcional do professor 128 

Marcos Vinícius Naves Bêdo, de Adjunto C1 para Adjunto C2, que teve parecer favorável 129 

apresentado pela comissão avaliadora. Em votação: A progressão foi aprovada pela plenária 130 

departamental. 5.5. Encaminhamento: Aprovar a progressão funcional da professora Sandra 131 

Machado de Souza Lima, de Adjunto C1 para Adjunto C2, que teve parecer favorável apresentado 132 

pela comissão avaliadora. Em votação: A progressão foi aprovada pela plenária departamental. 5.6. 133 

Encaminhamento: Aprovar a progressão funcional do professor Wagner Rambaldi Telles, de 134 

Adjunto C1 para Adjunto C2, que teve parecer favorável apresentado pela comissão avaliadora. Em 135 

votação: A progressão foi aprovada pela plenária departamental. 5.7. Encaminhamento: Aprovar a 136 

progressão funcional do professor Wendel Mattos Pompilho, de Adjunto C2 para Adjunto C3, que 137 

teve parecer favorável apresentado pela comissão avaliadora. Em votação: A progressão foi 138 

aprovada pela plenária departamental. 6. Aprovação de RAD’s 2020: Encaminhamento: Aprovar o 139 

RAD 2020 dos seguintes professores: Célia Maria Lira Jannuzzi; Daniel Costa de Paiva; Fabrízzio 140 

Condé de Oliveira; Glaucia Ribeiro Gonzaga; Gustavo Silva Semaan; Igor David da Costa; Luciano 141 

Gomes de Medeiros Junior; Marcelo Nocelle de Almeida; Marcos Vinícius Naves Bêdo, Sandra 142 

Machado de Souza Lima e Wagner Rambaldi Telles. Em votação: Aprovados pela plenária 143 

departamental. 7. Indicação de membros para o Colegiado do curso de Licenciatura em 144 

Matemática: 7.1. A Coordenação do curso de Licenciatura em Matemática solicitou a indicação de 145 

nomes para substituição de três membros do seu Colegiado em razão de: vacância por 146 

aposentadoria (professor Ruy Amaral); vacância por posse em outro cargo inacumulável (professora 147 

Leiliane Ramos) e afastamento para doutorado (professor Francisco Miguel Inuma). Sendo assim, 148 

seriam necessários dois professores para serem titulares e um professor para ser suplente no 149 

referido Colegiado. Encaminhamento: Aprovar a indicação dos professores Marcelo Garcia Simão e 150 
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Sandra Machado de Souza Lima para serem titulares e da professora Margarida dos Santos Pacheco 151 

para ser suplente no Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática. Em votação: Aprovado 152 

pela plenária departamental. 8. Assuntos gerais: 8.1. A professora Margarida comentou que os 153 

alunos têm se mostrado bastante desanimados e que muitos têm enfrentado problemas devido à 154 

pandemia. Sendo assim, ela alertou que todos precisam ficar alertas e ter compreensão nesses 155 

casos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e dezesseis minutos. 156 

Para constar, eu, Gessy Rosalino do Couto, lavro a presente ata, que dato e assino, juntamente com 157 

Vinicius Mendes Couto Pereira, Chefe pro tempore do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas 158 

e da Terra. Santo Antônio de Pádua, 18 de fevereiro de dois mil e vinte e um. Gessy Rosalino do 159 

Couto________________________ e Vinicius Mendes Couto Pereira________________________. 160 
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