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 Ata da Reunião Ordinária nº 87 do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra 1 

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

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

professor Vinicius Mendes Couto Pereira, Chefe do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e 4 

da Terra – PEB. Estiveram presentes, os professores: André Luiz Gomes da Silva, Cléber de 5 

Almeida Corrêa Junior, Daniel Costa de Paiva, Érika Silos de Castro Batista, Fábio Pacheco Ferreira, 6 

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

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

Bezerra de Farias, Joviana Sartori de Souza, Juan Lucas Nachez, Luciano Gomes de Medeiros 9 

Junior, Luiz Antônio Vieira Mendes, Marcelo Garcia Simão, Marcelo Nocelle de Almeida, Marciano 10 

Alves Carneiro, Margarida dos Santos Pacheco, Maria Carmen Morais, Maria Danielle Rodrigues 11 

Marques, Maurício Rodrigues Silva, Nicole Brand Ederli, Ricardo Silveira Sousa, Rodolfo Alves de 12 

Oliveira, Rodrigo Erthal Wilson, Rosilene Abreu Portella Corrêa, Sandra Machado de Souza Lima, 13 

Thiago Jordem Pereira, Tibério Borges Vale, Vítor Manoel Rodrigues do Nascimento, Wagner 14 

Rambaldi Telles e Wendel Mattos Pompilho. Justificaram a ausência, os professores: Jean Carlos 15 

Miranda da Silva e Laci Mary Barbosa Manhães. Professores Afastados: Erick Javier Palacios 16 

Escobar (Doutorado), Fernanda Mendonça de Vasconcellos (Doutorado), Francisco Miguel Zamora 17 

Inuma (Doutorado), Geórgia Regina Rodrigues Gomes Poly (Pós-doutorado), Glaucia Ribeiro 18 

Gonzaga (Doutorado), Juliana Alves Carvalho (Doutorado), Marcos Vinícius Naves Bêdo (Pós-19 

doutorado) e Renata Bacellar Mello (Doutorado). A pauta da reunião foi: 1. Informes; 2. 20 

Aprovação da ata 86, de 07 de julho de 2021; 3. Projetos; 4. Progressão Funcional; 5. Ratificação 21 

da aprovação ad referendum da alteração dos grupos e dos seus pesos para o Barema a ser 22 

utilizado no Processo Seletivo para contratação de professor substituto na Área de Matemática; 23 

6. Alteração das Comissões de Ensino, de Pesquisa e de Extensão; 7. Aprovação do modelo de 24 

relatório proposto pela Comissão para Avaliação dos Relatórios de Cumprimento das Metas do 25 

Plano de Trabalho Remoto; 8. Assuntos Gerais. Iniciam-se os trabalhos. 1. Informes: 1.1. O 26 

professor Vinicius informou que o edital do processo seletivo para contratação de professor 27 

substituto na área de Matemática já havia sido publicado. Ele disse que a seleção será realizada 28 

nas dependências do Instituto de Matemática, em Niterói, conforme já havia comentado em 29 

reuniões anteriores. O professor disse ainda que as inscrições estavam abertas e pediu a todos 30 
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que ajudassem na divulgação. O professor Vinicius agradeceu ao professor Marcelo Simão por ter 31 

aceitado o convite para secretariar o processo seletivo, tendo em vista que não seria possível a ida 32 

de um técnico-administrativo, que normalmente executa a tarefa, à Niterói. O professor Vinicius 33 

informou sobre a finalização do concurso na área de Educação Matemática. Ele comentou que o 34 

certame tem demandado muito trabalho por parte do Departamento e das bancas e agradeceu à 35 

assistente em administração, Gessy, por sua importante contribuição na execução das tarefas, 36 

tanto como suporte administrativo do Departamento quanto como secretária da banca de 37 

Educação Matemática. O professor concluiu o assunto dizendo que foram aprovados três 38 

candidatos na área de Educação Matemática e que as bancas nas áreas de Matemática e Física 39 

e/ou Ensino de Física, também concluiriam os trabalhos ainda nesta semana. Ele parabenizou os 40 

membros das bancas pelo trabalho árduo que todos vêm executando. Por fim, o professor alertou 41 

a todos sobre a publicação da Nota Técnica Nº 001/2021 da CPPD, que apresenta orientações 42 

acerca dos procedimentos para elaboração de pareceres e atas relacionados às decisões dos 43 

processos de movimentação na carreira docente. Ele disse que o Departamento havia 44 

encaminhado o documento aos docentes, por e-mail, no dia 21 de julho. O professor pediu que 45 

todos se atentassem às orientações, pois, devido ao grande número de comunicações recebidas 46 

pelos professores, talvez essa possa ter passado despercebida e ela seria importante para o 47 

momento em que fossem participar das bancas. 1.2. A professora Danielle informou que a Semana 48 

Nacional de Ciência e Tecnologia irá acontecer entre os dias dois e oito de outubro, durante o 49 

período de férias dos docentes. Ela explicou que, geralmente, a Semana de Desenvolvimento 50 

Acadêmico acontece durante essa mesma semana e que, como haveria dificuldade na formação 51 

de bancas para avaliar os trabalhos a serem apresentados, foi solicitado que o evento ocorresse 52 

no final de outubro, mas que ainda não havia sido emitida uma resposta. A professora disse que a 53 

Semana de Extensão não teria sua data de realização alterada e seria realizada na primeira 54 

semana de outubro, mas que as semanas de Monitoria, do PIBID e do Programa Licenciaturas 55 

talvez pudessem ser mudadas. A professora informou que o Edital de Monitoria já estava sendo 56 

elaborado e que seria preciso montar uma comissão local para o desenvolvimento dos trabalhos. 57 

Ela explicou que essa comissão é formada no Colegiado de Unidade, pois ela é composta pelos 58 

coordenadores de monitoria de cada departamento e mais uma terceira pessoa. Também seria 59 

necessário formar uma comissão para a análise dos projetos, que deveria ser composta por 60 
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professores que não possuem projetos no programa, sendo dois do PEB e um do PCH. A 61 

professora disse que essa também é uma comissão indicada no Colegiado de Unidade, mas que 62 

estava passando essas informações para que  todos tivessem ciência, pois ela entraria em contato 63 

com os docentes para verificar o interesse na participação.  1.3. O professor Fabrízzio, presidente 64 

da Comissão Eleitoral de Representação Docente no Colegiado de Unidade, informou que houve 65 

uma retificação no edital da eleição, que prorrogou o prazo para inscrição das chapas até o dia 66 

vinte e seis de julho. Ele disse que no dia três de agosto foi publicada no Boletim de Serviço a 67 

homologação das dez chapas que se inscreveram, sendo três do PEB e sete do PCH. O professor 68 

informou ainda que a consulta eleitoral já foi aberta no sistema e se realizará entre os dias 16 e 18 69 

de agosto. 1.4. O professor Vítor informou sobre a sua participação no “Projeto da verticalização 70 

do açaí, pescado e castanha do Brasil”, que será realizado no estado do Amapá. Ele explicou que 71 

sua participação se dará de maneira remota, como docente consultor, realizando análises e 72 

revisões de relatórios técnicos. Ele agradeceu ao professor Vinicius pelo auxílio para a 73 

concretização da sua participação no projeto. 1.5. O professor Thiago informou que a ex-aluna do 74 

curso de Bacharelado em Matemática, Shaiane da Silva Carvalho, foi aprovada no processo de 75 

seleção para o mestrado do Programa de Pós-graduação em Ciências de Computação e 76 

Matemática Computacional, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em 77 

São Carlos/SP. Informou ainda que a aluna havia desenvolvido o seu TCC com a professora 78 

Joviana. 1.6. Sobre a eleição para representação docente no Colegiado de Unidade, mencionada 79 

pelo professor Fabrízzio, a professora Margarida comentou que viu com estranheza a quantidade 80 

de chapas do PEB inscritas. Ela disse que questionou à comissão, visto que tempos atrás havia sido 81 

combinado que a representação dos dois departamentos no Colegiado de Unidade deveria ser 82 

paritária. A professora explicou que a comissão verificou que esse foi um acordo feito há algum 83 

tempo, mas que não havia registro no regimento do colegiado. O professor Vinicius ponderou que, 84 

independentemente de estar registrado, o que aconteceu foi que não houve professores 85 

interessados em se candidatar e que apesar de lamentar pela pouca representatividade, isso havia 86 

sido uma escolha dos professores. Os professores Maurício e Rodrigo disseram não considerar ser 87 

essa paridade algo correto, pois os professores representam o professorado no colegiado e não os 88 

interesses de seu departamento. O professor André disse que havia formado uma chapa para se 89 

inscrever na eleição, mas o haviam informado que por já ser suplente do diretor ele não poderia 90 
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se candidatar. Dessa forma, apesar de a Comissão Eleitoral não ter achado nenhum documento 91 

onde constasse tal impedimento, ele preferiu retirar a sua inscrição. Ele esclareceu que o acordo 92 

ao qual a professora Margarida se referiu constava em uma ata da reunião do Colegiado de 93 

Unidade do ano de 2013 e que lá é informado que, não havendo número suficiente de chapas 94 

interessadas para cada departamento, a paridade poderia ser dispensada. O professor informou 95 

que isso não estava previsto em nenhum regimento. O professor Rodrigo acrescentou ainda que, 96 

na sua concepção, mesmo que isso constasse no regimento do colegiado ou do Instituto, isso não 97 

teria validade, visto isso ser regulamentado por órgãos superiores. O professor Vinicius concluiu 98 

dizendo que essa discussão deveria ser levada ao Colegiado de Unidade, visto ser pertinente a ele. 99 

1.7. O professor Daniel informou que o TECGrupo firmou uma parceria com a ONG Casa das Irmãs, 100 

de Tanguá/RJ. O grupo irá oferecer, durante dez semanas, uma capacitação gratuita com 101 

conteúdos de tecnologia ao público selecionado pela ONG. 1.8. O professor Gustavo informou que 102 

a Agenda Acadêmica será realizada, de forma remota, em outubro. 2. Aprovação da ata 86, de 07 103 

de julho de 2021: A ata foi enviada para apreciação de todos por e-mail. Não foram solicitadas 104 

alterações. Encaminhamento: Aprovar a ata 86, de 07 de julho de 2021. Em votação: Aprovada. 3. 105 

Projetos: 3.1. Ensino: Encaminhamento: Aprovar os seguintes projetos de ensino que tiveram 106 

pareceres favoráveis apresentados pela comissão: “AnimaGEO – Festival de Animação Geológica”, 107 

submetido pelo professor Vítor Manoel Rodrigues do Nascimento, e “Matemática Básica”, 108 

submetido pelo professor Wagner Rambaldi Telles. Em votação: Aprovados. 3.2. Pesquisa: 109 

Encaminhamento: Aprovar o projeto intitulado “Experimentação e alternativas experimentais de 110 

baixo custo para o ensino de Física Clássica e Moderna”, submetido pela professora Maria Danielle 111 

Rodrigues Marques, que teve parecer favorável apresentado pela comissão. Em votação: 112 

Aprovado. 3.3. Extensão: Encaminhamento: Aprovar o projeto intitulado “A construção do 113 

conhecimento em Física Clássica por meio de experimentação”, submetido pela professora Maria 114 

Danielle Rodrigues Marques, que teve parecer favorável apresentado pela comissão. Em votação: 115 

Aprovado. 4. Progressão Funcional: Não houve nenhuma deliberação acerca do assunto. 5. 116 

Ratificação da aprovação ad referendum da alteração dos grupos e dos seus pesos para o 117 

Barema a ser utilizado no Processo Seletivo para contratação de professor substituto na Área de 118 

Matemática: O professor Vinicius explicou que foi necessário aprovar ad referendum a alteração 119 

dos grupos e dos pesos do barema que será utilizado no Processo Seletivo para a Área de 120 
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Matemática, a fim de que o edital pudesse ser publicado. Ele explicou que, na aprovação feita 121 

anteriormente pela plenária, havia sido considerado que o barema utilizado seria o mesmo dos 122 

concursos, em que são avaliados apenas dois grupos.  Entretanto, após consulta à CPD, foi 123 

informado ao Departamento que para os processos seletivos deveriam ser avaliados os quatro 124 

grupos. Encaminhamento: Aprovar a alteração dos grupos e dos seus pesos, a serem utilizados na 125 

avaliação do “Curriculum Vitae” dos candidatos, no Processo Seletivo para contratação de 126 

professor substituto na Área de Matemática, Assistente A, 40h, que constam na Ata da Reunião 127 

Ordinária nº 82, do dia 03 de março 2021. Os novos grupos e pesos passam a ser os seguintes: 128 

Grupo I, peso 1; Grupo II, peso 4; Grupo III, peso 1; Grupo IV, peso 4. Em votação: Aprovada. 6. 129 

Alteração das Comissões de Ensino, de Pesquisa e de Extensão: O professor Vinicius disse que a 130 

questão acerca da alteração das comissões já havia sido bastante discutida na última reunião e 131 

que, na ocasião, havia sido acordado que seria enviado aos docentes um levantamento feito pelo 132 

Departamento acerca da composição das comissões nos últimos anos. Ele informou que o referido 133 

levantamento havia sido encaminhado para o e-mail de todos os professores. Diante disso, tendo 134 

em vista que o entendimento da plenária havia sido no sentido de que seria necessário alterar as 135 

comissões a cada dois anos, o professor apresentou para discussão uma proposta para cada uma 136 

das comissões, considerando os professores que haviam manifestado interesse em integrá-las na 137 

última reunião. Para a Comissão de Ensino, o professor sugeriu que os professores Fábio e 138 

Maurício permanecessem, pois estavam compondo a comissão há apenas um ano, assim como a 139 

professora Sandra, que, embora já estivesse há mais de dois anos na comissão, se tornou a 140 

presidente há apenas um ano. O professor Marcelo Nocelle disse que, apesar de ter manifestado o 141 

seu interesse em permanecer na Comissão de Extensão na última reunião, ele desistiria de sua 142 

participação por já estar com muitas atribuições e também para dar oportunidade a outros 143 

colegas. O professor Marciano sugeriu que as pessoas que estivessem nas comissões há apenas 144 

um ano permanecessem até completarem o período acordado de dois anos, trocando-se apenas 145 

os demais membros atuais, pois, dessa forma, sempre existiriam pessoas experientes na comissão. 146 

O professor Vinicius ponderou que, para evitar designações anuais, talvez fosse melhor que todos 147 

os membros fossem alterados apenas após os dois anos. O professor Luciano concordou dizendo 148 

que, se a intenção era facilitar o trabalho, os professores que são membros há um ano poderiam 149 

permanecer até o fim do mandato da comissão. Ele pediu ao professor Vinicius que apresentasse 150 
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os demais nomes propostos para as comissões. O professor Vinicius propôs a composição para a 151 

Comissão de Ensino: Luciano, Maurício, Marcelo Simão, Fábio e Sandra, que poderia permanecer 152 

como presidente, caso assim ela o desejasse. Para a Comissão de Pesquisa, ele sugeriu os 153 

seguintes membros: Joviana, Jean, Lucas e Rosilene, faltando ainda a indicação de mais um 154 

membro. E para a Comissão de Extensão, propôs os seguintes professores: Margarida, Érika, 155 

Marcelo Nocelle, Luiz e Marciano. Ele disse que essas propostas contemplariam a todos que 156 

manifestaram seu interesse na última reunião, porém, diante da opção do professor Marcelo 157 

Nocelle, seria necessário indicar outro membro para a Comissão de Extensão. O professor Luciano 158 

disse que poderia ocupar a vaga do professor na comissão, caso a plenária concordasse. A 159 

professora Danielle disse que poderia continuar na Comissão de Pesquisa, visto não haver 160 

professores interessados, mas que achava que ela poderia não ser mais a presidente. O professor 161 

Vinicius disse que todos os membros que ele propôs seriam novatos na comissão e a professora 162 

Danielle ponderou que ela poderia passar todas as informações ao novo presidente. A professora 163 

disse ainda que achava que os presidentes das demais comissões, que já estivessem atuando há 164 

muito tempo nessa função, também poderiam ser alterados. A professora Joviana disse que 165 

poderia ser a presidente da Comissão de Pesquisa. O professor Vinicius disse que a professora 166 

Sandra poderia permanecer como presidente da Comissão de Ensino, pois estava atuando há 167 

apenas um ano. A professora Margarida, presidente da Comissão de Extensão, comentou que 168 

achava saudável a alternância na presidência e que não se opunha a sair. A professora Érika 169 

argumentou considerar que a professora Margarida conduzia a presidência muito bem e era a 170 

favor de ela permanecer, caso ela desejasse. Os professores Luciano e Vinicius concordaram com a 171 

professora Érika. Ao ser consultada, a professora Margarida disse, então, que poderia permanecer 172 

na presidência. A professora Danielle comentou que o professor Luciano estava compondo duas 173 

comissões e que na reunião anterior foi comentado que seria permitido a cada docente participar 174 

apenas de uma comissão. O professor Vinicius disse que o professor estava participando de duas 175 

comissões, apenas por não haver outros interessados em integrá-las, portanto, ele não 176 

considerava isso um problema. Logo após, foram encaminhadas as votações. 6.1. 177 

Encaminhamento: Aprovar a nova composição da Comissão de Ensino, para o mandato de dois 178 

anos, com os seguintes membros: Sandra Machado de Souza Lima (presidente), Fábio Pacheco 179 

Ferreira, Marcelo Garcia Simão, Maurício Rodrigues Silva e Luciano Gomes de Medeiros Junior. Em 180 
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votação: Aprovada. 6.2. Encaminhamento: Aprovar a nova composição da Comissão de Pesquisa, 181 

para o mandato de dois anos, com os seguintes membros: Joviana Sartori de Souza (presidente), 182 

Jean Carlos Miranda da Silva, Juan Lucas Nachez, Rosilene Abreu Portella Corrêa e Maria Danielle 183 

Rodrigues Marques.  Em votação: Aprovada. 6.3. Encaminhamento: Aprovar a nova composição 184 

da Comissão de Extensão, para o mandato de dois anos, com os seguintes membros: Margarida 185 

dos Santos Pacheco (presidente), Érika Silos de Castro Batista, Luciano Gomes de Medeiros Junior, 186 

Luiz Antônio Vieira Mendes e Marciano Alves Carneiro.  Em votação: Aprovada. 7. Aprovação do 187 

modelo de relatório proposto pela Comissão para Avaliação dos Relatórios de Cumprimento das 188 

Metas do Plano de Trabalho Remoto: O professor Vinicius informou que o modelo de relatório de 189 

atividades remotas apresentado pela comissão na última reunião havia sido enviado para 190 

apreciação dos docentes e questionou se alguém tinha algo a discutir sobre ele. Como não houve 191 

nenhuma manifestação, o professor encaminhou a votação para aprovação do documento. 192 

Encaminhamento: Aprovar o modelo de Relatório de Cumprimento das Metas do Plano de 193 

Trabalho Remoto proposto pela Comissão. Em votação: Aprovado. 8. Assuntos Gerais: 8.1. O 194 

professor Vinicius informou que a Coordenação do Curso de Pedagogia havia solicitado a indicação 195 

de dois professores, um titular e um suplente, para comporem seu colegiado. Ele pediu aos 196 

interessados que se manifestassem. O professor Luciano perguntou em qual dia do mês e em qual 197 

horário eram realizadas as reuniões, mas o professor Vinicius disse que não tinha essa informação. 198 

O professor André, após realizar consulta à coordenação, informou que as reuniões eram 199 

realizadas nas terceiras quartas-feiras de cada mês. O professor Luciano disse, então, que poderia 200 

ser o titular e o professor André disse que poderia ser o suplente.  8.2. A professora Carmen 201 

comentou que, no próximo dia dezessete, seria dada continuidade ao projeto de extensão 202 

relacionado à comemoração dos dez anos do curso de Física. Ela disse que, neste dia, seria feita 203 

uma apresentação pela professora Danielle e pelo professor Marciano acerca do Programa Jovens 204 

Talentos. Além disso, seriam convidados alunos que já haviam participado do programa. Ela disse 205 

que enviaria e-mail aos docentes com o convite para participarem do evento. 8.3. O professor 206 

Luciano questionou se havia algo definido acerca do retorno às aulas presenciais. Ele também 207 

comentou sobre o agendamento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no período de férias 208 

dos docentes, o que atrapalharia a composição das bancas para análise dos trabalhos. A 209 

professora Danielle explicou que a data é definida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e que 210 
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não havia sido observado o calendário escolar das universidades. O professor argumentou que a 211 

UFF poderia alterar a data de sua agenda acadêmica. A professora disse que, conforme havia 212 

explicado anteriormente, já haviam sido solicitadas algumas alterações, mas não havia sido 213 

emitida nenhuma resposta até o momento. Sobre o retorno às aulas presenciais, os professores 214 

discutiram sobre as últimas notícias que sabiam sobre o assunto e, diante das informações 215 

apresentadas, o professor Vinicius sugeriu que, apesar de todas as incertezas, os cursos fossem se 216 

organizando entrevendo um retorno gradual às aulas presenciais. 8.4. O professor Gustavo, que 217 

participa da comissão permanente de organização da agenda acadêmica, apresentou o 218 

cronograma do evento, que está previsto para ocorrer fora do período letivo. Ele comentou que 219 

acredita que haverá uma menor participação dos alunos, uma vez que o evento ocorrerá no 220 

período das férias. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e trinta 221 

e cinco minutos. Para constar, eu, Gessy Rosalino do Couto, lavro a presente ata, que dato e 222 

assino, juntamente com Vinicius Mendes Couto Pereira, Chefe do Departamento de Ciências 223 

Exatas, Biológicas e da Terra. Santo Antônio de Pádua, 04 de agosto de dois mil e vinte e um. 224 

Gessy Rosalino do Couto _______________________________________ e Vinicius Mendes Couto 225 

Pereira_________________________________________.------------------------------------------------------ 226 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------227 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------228 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------229 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------230 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------231 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------232 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------233 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------234 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------235 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------236 
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