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 Ata da Reunião Extraordinária nº 89 do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra 1 

(PEB). Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às quinze horas, reuniram-se, 2 

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 – PEB. 4 

Estiveram presentes, os professores: André Luiz Gomes da Silva, Cléber de Almeida Corrêa Junior, 5 

Daniel Costa de Paiva, Érika Silos de Castro Batista, Fábio Pacheco Ferreira, Fabrízzio Condé de 6 

Oliveira, Francisco de Assis Alves da Silva, Glaucia Ribeiro Gonzaga, Gustavo Silva Semaan, Horacio 7 

Marconi da Silva M. D. Linhares, Igor David da Costa, Jean Carlos Miranda da Silva, João Bosco 8 

Bezerra de Farias, Joviana Sartori de Souza, Luciano Gomes de Medeiros Junior, Marcelo Garcia 9 

Simão, Marcelo Nocelle de Almeida, Margarida dos Santos Pacheco, Maria Danielle Rodrigues 10 

Marques, Maurício Rodrigues Silva, Ricardo Silveira Sousa, Rodolfo Alves de Oliveira, Rosilene 11 

Abreu Portella Corrêa, Thiago Jordem Pereira, Vítor Manoel Rodrigues do Nascimento, Wagner 12 

Rambaldi Telles e Wendel Mattos Pompilho. Justificaram a ausência, os professores: Luiz Antônio 13 

Vieira Mendes, Marciano Alves Carneiro e Maria Carmen Morais. Não justificaram a ausência, os 14 

professores: Nicole Brand Ederli, Rodrigo Erthal Wilson e Sandra Machado de Souza Lima. 15 

Professores Afastados: Erick Javier Palacios Escobar (Doutorado), Fernanda Mendonça de 16 

Vasconcellos (Doutorado), Francisco Miguel Zamora Inuma (Doutorado), Geórgia Regina Rodrigues 17 

Gomes Poly (Pós-doutorado), Juan Lucas Nachez (Pós-doutorado), Juliana Alves Carvalho 18 

(Doutorado), Laci Mary Barbosa Manhães (Férias), Marcos Vinícius Naves Bêdo (Pós-doutorado), 19 

Renata Bacellar Mello (Doutorado) e Tibério Borges Vale (Férias). A pauta da reunião foi: 20 

Aprovação de Projetos de Extensão: O professor Vinicius explicou que havia convocado esta 21 

reunião extraordinária para tratar, exclusivamente, da aprovação dos projetos de extensão, a fim 22 

de ser cumprido o prazo de submissão no SigProj, definido pela PROEX. Ele fez a leitura da 23 

listagem de projetos que havia sido encaminhada pela Comissão de Extensão ao Departamento e, 24 

logo após, passou a palavra para a professora Margarida, presidente da comissão. A professora, 25 

em nome da comissão, apresentou algumas orientações aos docentes, a serem observadas nas 26 

próximas submissões de projetos. Uma das instruções apresentadas foi sobre o período de tempo 27 

em quem o projeto deveria ser enviado à comissão para análise, que a professora destacou que 28 

teria de ser anterior à sua execução. Ela destacou também que os professores precisavam 29 

observar as orientações do SigProj quanto ao cadastramento do projeto no sistema. Ela comentou 30 
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que essa etapa era um pouco confusa, mas que a comissão estava disponível para prestar todas as 31 

orientações necessárias a quem precisasse. Ela pediu também que todos tivessem precaução 32 

quanto às regras previstas nos editais aos quais fossem submeter seus projetos e que sempre 33 

procurassem a comissão em caso de dúvidas. O professor Luciano, membro da comissão, disse 34 

que concordava com as orientações da professora Margarida e acrescentou que os docentes 35 

precisavam observar ainda as questões relacionadas ao referencial teórico, à justificativa, ao 36 

cronograma, à carga horária, ao local de execução e, principalmente, ao público alvo do projeto de 37 

extensão. Após debate acerca das orientações apresentadas, a professora Margarida esclareceu 38 

que o papel da comissão era o de orientar e de apresentar as suas sugestões aos docentes, que 39 

poderiam acatá-las ou não, pois quem avaliava de fato os projetos era a PROEX. Os docentes 40 

acordaram que as sugestões da comissão deveriam ser enviadas ao professor coordenador do 41 

projeto em tempo hábil para que ele pudesse implementá-las antes de ser feito o 42 

encaminhamento para apreciação da plenária. Para isso, o professor deveria se comprometer a 43 

enviar o projeto para análise da comissão com a devida antecedência e também a enviá-lo 44 

novamente após as alterações realizadas. Por fim, a professora Margarida apresentou uma última 45 

orientação aos docentes acerca da necessidade de haver uma declaração de que o projeto pode 46 

ser executado remotamente, enquanto durar o ensino remoto. Em seguida, foram feitos os 47 

seguintes encaminhamentos: 1. Encaminhamento: Aprovar os seguintes projetos de extensão que 48 

tiveram pareceres favoráveis apresentados pela comissão: “O Clube da Matemática como 49 

ambiente de aprendizagem e espaço de formação docente”, submetido pelo professor Vinicius 50 

Mendes Couto Pereira; “Webinário - Um pensar interdisciplinar sobre as Práticas Pedagógicas em 51 

tempo de ensino remoto”, submetido pela professora Geórgia Regina Rodrigues Gomes Poly; “Um 52 

Natal Acolhedor: presente dos talentos INFES-UFF”, submetido pela professora Margarida dos 53 

Santos Pacheco. Em votação: Aprovados. 2. Encaminhamento: Aprovar a renovação do projeto de 54 

extensão intitulado “Conflitos da adolescência”, submetido pelo professor Jean Carlos Miranda da 55 

Silva. Em votação: Aprovado. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis 56 

horas e trinta e sete minutos. Para constar, eu, Gessy Rosalino do Couto, lavro a presente ata, que 57 

dato e assino, juntamente com Vinicius Mendes Couto Pereira, Chefe do Departamento de 58 

Ciências Exatas, Biológicas e da Terra. Santo Antônio de Pádua, vinte de outubro de dois mil e 59 

vinte e um. Gessy Rosalino do Couto___________ e Vinicius Mendes Couto Pereira____________. 60 


