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 Ata da Reunião Ordinária nº 84 do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra 1 

(PEB). Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quinze horas e nove minutos, 2 

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

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

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

Maria Lira Jannuzzi, Cléber de Almeida Corrêa Junior, Daniel Costa de Paiva, Fábio Pacheco 6 

Ferreira, Fabrízzio Condé de Oliveira, Francisco de Assis Alves da Silva, Gustavo Silva Semaan, 7 

Horacio Marconi da Silva M. D. Linhares, Igor David da Costa, Isabela de Souza Pinto Pereira, João 8 

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

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

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

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

Ricardo Silveira Sousa, Rodolfo Alves de Oliveira, Rodrigo Erthal Wilson, Rosilene Abreu Portella 13 

Corrêa, Sandra Machado de Souza Lima, Thiago Jordem Pereira, Tibério Borges Vale, Vítor Manoel 14 

Rodrigues do Nascimento, Wagner Rambaldi Telles e Wendel Mattos Pompilho. Justificaram a 15 

ausência, os professores: Jean Carlos Miranda da Silva e Nicole Brand Ederli. Professores 16 

Afastados: Erick Javier Palacios Escobar (Doutorado), Érika Silos de Castro Batista (Atestado 17 

Médico), Fernanda Mendonça de Vasconcellos (Doutorado), Francisco Miguel Zamora Inuma 18 

(Doutorado), Geórgia Regina Rodrigues Gomes Poly (Pós-doutorado), Glaucia Ribeiro Gonzaga 19 

(Doutorado), Juliana Alves Carvalho (Doutorado) e Renata Bacellar Mello (Doutorado). A pauta da 20 

reunião foi: 1. Informes; 2. Aprovação das atas 82, de 03 de março de 2021 e 83, de 07 de abril 21 

de 2021; 3. Projetos; 4. Progressão Funcional; 5. Indicação de Lista Tríplice para nomeação dos 22 

novos chefe e subchefe do PEB; 6. Aprovação das Comissões Examinadoras do Concurso para 23 

Ingresso na Carreira do Magistério Superior (Edital 54/2020); 7. Apresentação da conclusão do 24 

trabalho da Comissão de Avaliação dos Relatórios de Cumprimento das Metas do Plano de 25 

Trabalho Remoto; 8. Aprovação de RADs 2020; 9. Assuntos Gerais. Iniciam-se os trabalhos. 1. 26 

Informes: 1.1. O professor Vinicius informou sobre a necessidade de alteração da data da reunião 27 

departamental de junho. Ele explicou que, como a aprovação do calendário de reuniões havia sido 28 

feita antes da divulgação do calendário escolar 2021, a plenária estava coincidindo com o período 29 

de férias dos professores. Dessa forma, a data foi alterada do dia 02 para o dia 16 de junho, com a 30 
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concordância de todos. 1.2. O professor Tibério comunicou que havia sido concedida sua 31 

promoção para professor Associado D1 e foi parabenizado por todos. Informou também que, em 32 

breve, o Departamento terá número suficiente de professores para designar uma banca interna 33 

para avaliação de promoção e progressão na classe Associado. Ele explicou que agora há uma 34 

liberação para que essas bancas sejam formadas também por professores Associado D4 e não 35 

somente por titulares, e que já havia comentado com o Diretor do Instituto para que fosse feita a 36 

verificação dessa possibilidade. 1.3. O professor Marciano informou que também havia sido 37 

concedida sua progressão para Associado D2 e que, como a concessão foi feita com atraso, em 38 

agosto do próximo ano ele já estaria apto novamente a solicitar a progressão para o nível 3. O 39 

professor Luciano disse que se encontrava na mesma situação. 2. Aprovação das atas 82, de 03 de 40 

março de 2021 e 83, de 07 de abril de 2021: Encaminhamento: Aprovar as atas 82, de 03 de 41 

março de 2021 e 83, de 07 de abril de 2021. Em votação: Aprovadas pela plenária departamental. 42 

3. Projetos: 3.1. Ensino: Encaminhamento: Aprovar o projeto de ensino intitulado “Introdução ao 43 

Latex”, submetido pela professora Sandra Machado de Souza Lima, que teve parecer favorável 44 

apresentado pela comissão. Em votação: Aprovado pela plenária departamental. 3.2. Extensão: 45 

3.2.1. A professora Margarida parabenizou os seguintes projetos que foram contemplados com 46 

bolsa pela PROEX: ações renovadas: “O uso de software para domínio público como ferramenta de 47 

auxílio na aprendizagem de conteúdos matemáticos”, submetido pelo professor Wagner Rambaldi 48 

Telles; e “Ciclo de Estudos em Etnomatemática”, submetido pelo professor João Bosco Bezerra de 49 

Farias; ações novas: “Matemática das epidemias”, submetido pela professora Sandra Machado de 50 

Souza Lima; e “O curso de Licenciatura em Física do INFES: do histórico da criação às realizações 51 

até 2020”, submetido pela professora Maria Carmen Morais. 3.2.2. Quanto à renovação dos 52 

projetos do professor Daniel, discutida na reunião anterior, a professora Margarida relatou que a 53 

comissão verificou que eles foram renovados pela última vez em 2017 e que, desde então, não 54 

havia mais nenhuma informação. Por isso, havia sido solicitado que os projetos fossem 55 

encaminhados novamente à comissão para que pudessem arquivá-los. A professora relembrou 56 

que o professor havia alegado dificuldade em encontrar a íntegra dos projetos e, então, ela 57 

explicou que eles podem ser acessados pelo SIGProj, no link “ver o original”, pois todos os projetos 58 

registrados ficam disponíveis por lá. Ela esclareceu ainda que não havia nenhum impedimento 59 

para a renovação dos projetos do professor, mas que a orientação era que eles fossem enviados à 60 
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comissão, conforme exposto na reunião anterior. Encaminhamento: Aprovar a renovação dos 61 

projetos de extensão “Alternativas para melhorar o desempenho estudantil” e “Treinamento de 62 

professores para melhorar o engajamento estudantil”, submetidos pelo professor Daniel Costa de 63 

Paiva. Em votação: Aprovados pela plenária departamental. 4. Progressão Funcional: 4.1. 64 

Encaminhamento: Aprovar a progressão funcional da professora Fernanda Mendonça de 65 

Vasconcellos, de Assistente B1 para Assistente B2, que teve parecer favorável apresentado pela 66 

comissão avaliadora. Em votação: A progressão foi aprovada pela plenária departamental. 4.2. 67 

Encaminhamento: Aprovar a comissão avaliadora da progressão funcional do professor Rodolfo 68 

Alves de Oliveira, de Adjunto C1 para Adjunto C2, formada pelos seguintes membros: Laci Mary 69 

Barbosa Manhães (Presidente), Rodrigo Erthal Wilson e Sandra Machado de Souza Lima. Em 70 

votação: Aprovada pela plenária departamental. 4.3. Encaminhamento: Aprovar a comissão 71 

avaliadora da progressão funcional do professor Rodrigo Erthal Wilson, de Adjunto C2 para 72 

Adjunto C3, formada pelos seguintes membros: Maurício Rodrigues Silva (Presidente), Gustavo 73 

Silva Semaan e Ricardo Silveira Sousa. Em votação: Aprovada pela plenária departamental. 5. 74 

Indicação de Lista Tríplice para nomeação dos novos chefe e subchefe do PEB: O professor 75 

Vinicius relatou que o professor Silvio, diretor do Instituto, o havia informado, na semana passada, 76 

que a secretária da Direção, Aline, havia encontrado no Regimento Geral da UFF a informação de 77 

que é necessário haver a indicação de uma lista tríplice pelos docentes para que possa ser 78 

solicitada a nomeação de nova chefia departamental. O professor Vinicius relatou que estranhou a 79 

informação, visto que esse procedimento nunca havia sido solicitado nas eleições anteriores. Ele 80 

explicou que o professor Silvio pediu que fosse indicada a lista e o havia dito que ela seria enviada 81 

apenas para cumprir a exigência, mas que os nomeados seriam o professor Vinicius e a professora 82 

Joviana, que haviam sido, de fato, eleitos. O professor Vinicius disse que solicitou à Direção que 83 

enviasse um e-mail ao Departamento com essa exigência para que o assunto fosse levado à 84 

plenária. Diante disso, o professor perguntou quais professores gostariam de compor a referida 85 

lista. Os professores questionaram se, de fato, não haveria chance de outros nomes serem 86 

indicados no lugar dos professores Vinicius e Joviana. O professor Vinicius ponderou que ele não 87 

tinha meios de garantir essa informação, mas que, pelo o que lhe foi dito, as chances eram 88 

mínimas. O professor Tibério informou que não havia nenhum risco disso acontecer. A professora 89 

Margarida disse que nunca havia visto essa indicação de lista tríplice para chefia departamental, 90 
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mas que se dispunha a integrá-la para colaborar. O professor Vinicius explicou que essa não era 91 

uma prática que vinha sendo adotada, mas que foi uma decisão da Direção, a partir da ciência 92 

dessa exigência no Regimento Geral. Diante disso, foram feitas as seguintes indicações: 1) 93 

Marciano Alves Carneiro, para chefe e Tibério Borges Vale, para subchefe; 2) Horacio Marconi da 94 

Silva Matias Dantas Linhares, para chefe e Margarida dos Santos Pacheco, para subchefe. 6. 95 

Aprovação das Comissões Examinadoras do Concurso para Ingresso na Carreira do Magistério 96 

Superior (Edital 54/2020): 6.1. Encaminhamento: Aprovar a seguinte composição da Comissão 97 

Examinadora para a área de Educação Matemática, classe Adjunto, Nível I, regime 40h DE: 98 

Membros Titulares: Vinicius Mendes Couto Pereira (Presidente), da Universidade Federal 99 

Fluminense – UFF; Érika Silos de Castro Batista, da Universidade Federal Fluminense – UFF; 100 

Leiliane Coutinho da Silva Ramos, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ; Letícia 101 

Guimarães Rangel, do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, e 102 

Marco Aurélio Kistemann Junior, da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF. Membros 103 

Suplentes: Fabrízzio Condé de Oliveira, da Universidade Federal Fluminense – UFF, e Marcelo 104 

Leonardo dos Santos Rainha, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. Em 105 

votação: Aprovada pela plenária departamental. 6.2. Encaminhamento: Aprovar a seguinte 106 

composição da Comissão Examinadora para a área de Física e/ou Ensino de Física, classe Adjunto, 107 

Nível I, regime 40h DE: Membros Titulares: Marciano Alves Carneiro (Presidente), da Universidade 108 

Federal Fluminense – UFF; Carla Regina Alves Carvalho, da Universidade Federal Fluminense – UFF; 109 

André Gonçalves de Lima, da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES; Daniel Lourenço 110 

Roberto Santos, do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET, e 111 

Thiago Lobo Fonseca, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - 112 

IFRJ. Membros Suplentes: Alexandre Peixoto do Carmo; do Instituto Federal Fluminense – IFF, e 113 

Bruno Ferreira Rizzuti, da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF. Em votação: Aprovada pela 114 

plenária departamental. 6.3. Encaminhamento: Aprovar a seguinte composição da Comissão 115 

Examinadora para a área de Matemática, classe Adjunto, Nível I, regime 40h DE: Membros 116 

Titulares: Fábio Pacheco Ferreira (Presidente), da Universidade Federal Fluminense – UFF; Sandra 117 

Machado de Souza Lima, da Universidade Federal Fluminense – UFF; Abel Rodolfo Garcia Lozano, 118 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ; Marcelo Leonardo dos Santos Rainha, da 119 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, e Mauro Benayon Menezes, da 120 
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Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ. Membros Suplentes: Fábio Freitas 121 

Ferreira, da Universidade Federal Fluminense – UFF, e Nelson Machado Barbosa, da Universidade 122 

Estadual do Norte Fluminense – UENF. Em votação: Aprovada pela plenária departamental. 7. 123 

Apresentação da conclusão do trabalho da Comissão de Avaliação dos Relatórios de 124 

Cumprimento das Metas do Plano de Trabalho Remoto: A professora Margarida informou que a 125 

comissão havia encaminhado ao Departamento o relatório de conclusão do trabalho de avaliação 126 

dos relatórios. Ela explicou que a metodologia utilizada para a avaliação foi a de comparação entre 127 

o plano de trabalho remoto e o relatório de atividades desenvolvidas. Explicou ainda que, antes de 128 

enviar a conclusão do trabalho ao Departamento, a comissão se comunicou com alguns 129 

professores para sugerir alterações que pudessem melhorar seus relatórios e que todos aceitaram 130 

as sugestões. Dessa forma, a professora Margarida comunicou que todos os relatórios avaliados 131 

pela comissão foram aprovados. Ela agradeceu aos colegas por terem aceitado as sugestões da 132 

comissão e disse que o trabalho foi realizado no sentido cooperativo e não no sentido avaliativo-133 

punitivo. A professora acrescentou que com a realização do trabalho a comissão pode aprender e 134 

construir indicativos para a realização das próximas avaliações. Informou que a comissão está 135 

elaborando uma proposta de relatório mais funcional, que visa facilitar o trabalho tanto de quem 136 

irá elaborá-lo quanto de quem irá avaliá-lo, e que será submetida para apreciação da plenária, em 137 

breve. A professora registrou ainda que trabalhar com a comissão foi muito bom, pois o trabalho 138 

foi tranquilo e houve muitas trocas de ideias e complementação de ações entre eles. Ela disse 139 

estar agradecida por trabalhar com aquela comissão. O professor Fabrízzio reiterou as palavras da 140 

professora Margarida. O professor Igor também manifestou seu agradecimento à comissão. O 141 

professor Vinicius os agradeceu pelo trabalho realizado e também aos demais professores que 142 

formaram a comissão anterior e disse que as palavras da professora Margarida demonstravam 143 

que o Departamento vinha amadurecendo e conseguindo se organizar diante das exigências da 144 

Universidade frente à situação atual. Ele acrescentou ainda que a proposta de um modelo de 145 

relatório pela comissão é bastante relevante, pois será mais objetivo e atenderá melhor as 146 

demandas que foram observadas durante a realização do trabalho da comissão.  8. Aprovação de 147 

RADs 2020: Encaminhamento: Aprovar o RAD 2020 dos seguintes professores: Horacio Marconi 148 

da Silva Matias Dantas Linhares, Marcelo de Oliveira Dias, Margarida dos Santos Pacheco e 149 

Rosilene Abreu Portella Corrêa. Em votação: Aprovados pela plenária departamental. 9. Assuntos 150 
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Gerais: 9.1. O professor Luciano questionou se havia alguma notícia sobre a vacinação dos 151 

professores em Pádua. O professor Cléber informou que não havia nenhuma previsão para que 152 

isso acontecesse. Os docentes discorreram sobre a situação da vacinação dos professores no 153 

estado do Rio de Janeiro. 9.2. A professora Célia informou sobre um projeto acerca da 154 

comemoração do bicentenário da independência do Brasil, que está sendo coordenado pelo 155 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com a colaboração da Casa da Ciência. A professora 156 

explicou que estão sendo convidados integrantes das instituições públicas em geral para 157 

participarem da construção do projeto. Ela disse que havia recebido um convite da diretora da 158 

Casa da Ciência e que tomou a liberdade de convidar alguns colegas do INFES, como o professor 159 

Tibério, que participou da última reunião. Ela estendeu o convite a todos os professores do 160 

Departamento e disse acreditar que há muitos que podem contribuir significativamente com o 161 

projeto. O professor Vinicius pediu à professora que enviasse mais informações acerca do projeto 162 

para o e-mail do Departamento para que pudesse ser feita uma melhor divulgação para os 163 

docentes. 9.3. A professora Margarida comentou que já estava vacinada contra a Covid-19, mas 164 

disse que continuava seguindo as medidas preventivas. Sobre a vacinação prioritária de 165 

professores ela disse considerar ser uma iniciativa válida, porém, que era preciso pensar na 166 

situação dos alunos, pois, atualmente são os jovens que estão sendo mais afetados pela doença. 167 

Dessa forma, ela destacou que é necessário verificar com cuidado as ações de retorno às aulas 168 

presenciais diante das incertezas da vacinação no país. O professor Francisco de Assis relatou que 169 

soube de alguns ex-alunos que perderam seus pais devido à Covid-19 e que, no último sábado, 170 

havia falecido a ex-aluna, Vera Jorge, do curso de Licenciatura em Matemática. A professora 171 

Margarida lamentou a morte da ex-aluna e disse que se tratava de alguém que havia contribuído 172 

muito para o crescimento da UFF no município. 9.4. O professor Marciano informou que um ex-173 

aluno participante do Projeto Jovens Talentos havia sido aprovado para o mestrado no Instituto 174 

Militar de Engenharia. 9.5. O professor Tibério informou que os diretores do interior haviam feito 175 

uma mobilização para que pudessem discutir com a Reitoria a distribuição das 70 vagas para 176 

docentes que foram determinadas pela portaria do MEC para a UFF. Ele disse que, durante a 177 

reunião com o reitor, foi apresentado um levantamento, encabeçado por ele, em que se constatou 178 

que os campi de Petrópolis e Macaé eram os que mais necessitavam de vagas. O professor 179 

explicou que os dois Departamentos do INFES não estavam entre os que se encontram nas piores 180 
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situações dentro da Universidade, o que, diante da quantidade limitada de vagas disponíveis, o 181 

fazia acreditar que o Instituto não seria contemplado com nenhuma vaga. Ele comentou que, caso 182 

alguma vaga fosse disponibilizada, acreditava que seria destinada ao PCH, por este estar com a 183 

relação de distribuição de carga horária didática pior do que a do PEB. O professor André 184 

esclareceu que há uma comissão no CEPEX que está discutindo sobre a distribuição dessas vagas e 185 

que o levantamento feito pelo professor Tibério está sendo uma das ferramentas utilizadas para 186 

realizar a distribuição, mas que há diretores com ideias diferentes acerca do assunto. 9.6. A 187 

professora Margarida convidou todos a participarem de seu projeto e da professora Carmen sobre 188 

a comemoração dos dez anos do curso de Física. A professora Carmen reiterou o convite e disse 189 

que elas estavam programando vários eventos para serem realizados ao longo do ano com a 190 

participação de alunos, ex-alunos e professores internos e externos.  Nada mais havendo a tratar, 191 

a reunião foi encerrada às dezesseis horas e vinte e um minutos. Para constar, eu, Gessy Rosalino 192 

do Couto, lavro a presente ata, que dato e assino, juntamente com Vinicius Mendes Couto Pereira, 193 

Chefe pro tempore do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra. Santo Antônio de 194 

Pádua, 05 de maio de dois mil e vinte e um. Gessy Rosalino do Couto ________________________ 195 

e Vinicius Mendes Couto Pereira__________________________.------------------------------------------- 196 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------197 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------198 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------199 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------201 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------202 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------203 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 204 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------205 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------206 
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