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 Ata da Reunião Ordinária nº 90 do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra 1 

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

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

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

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

Cléber de Almeida Corrêa Junior, Daniel Costa de Paiva, Erick Javier Palacios Escobar, Érika Silos de 6 

Castro Batista, Fábio Pacheco Ferreira, Fabrízzio Condé de Oliveira, Fernanda Mendonça de 7 

Vasconcellos, Francisco de Assis Alves da Silva, Glaucia Ribeiro Gonzaga, Gustavo Silva Semaan, 8 

Horacio Marconi da Silva M. D. Linhares, Igor David da Costa, Isabela de Souza Pinto Pereira, Jean 9 

Carlos Miranda da Silva, João Bosco Bezerra de Farias, Joviana Sartori de Souza, Laci Mary Barbosa 10 

Manhães, Luciano Gomes de Medeiros Junior, Luiz Antônio Vieira Mendes, Marcelo Garcia Simão, 11 

Marcelo Nocelle de Almeida, Marciano Alves Carneiro, Margarida dos Santos Pacheco, Maria 12 

Danielle Rodrigues Marques, Maurício Rodrigues Silva, Ricardo Silveira Sousa, Rodolfo Alves de 13 

Oliveira, Rodrigo Erthal Wilson, Rosilene Abreu Portella Corrêa, Sandra Machado de Souza Lima, 14 

Thiago Jordem Pereira, Tibério Borges Vale, Vítor Manoel Rodrigues do Nascimento, Wagner 15 

Rambaldi Telles e Wendel Mattos Pompilho. Justificou a ausência, a professora: Maria Carmen 16 

Morais. Professores Afastados: Erick Javier Palacios Escobar (Doutorado), Fernanda Mendonça de 17 

Vasconcellos (Doutorado), Francisco Miguel Zamora Inuma (Doutorado), Geórgia Regina Rodrigues 18 

Gomes Poly (Pós-doutorado), Juan Lucas Nachez (Pós-doutorado), Juliana Alves Carvalho 19 

(Doutorado), Marcos Vinícius Naves Bêdo (Pós-doutorado), Nicole Brand Ederli (Férias) e Renata 20 

Bacellar Mello (Doutorado). A pauta da reunião foi: 1. Informes; 2. Aprovação das atas 88, de 01 21 

de setembro de 2021 e 89, de 20 de outubro de 2021; 3. Projetos; 4. Progressão Funcional; 5. 22 

Concursos e Processos Seletivos; 6. Afastamentos; 7. Substituição da professora Maria Danielle 23 

Rodrigues Marques nas comissões; 8. Aprovação de RADs 2020; 9. Assuntos Gerais. Iniciam-se os 24 

trabalhos. 1. Informes: 1.1. O professor Vinicius informou sobre a contratação das professoras 25 

Mayara e Jéssica, que irão substituir os professores Miguel e Erick, respectivamente, durante seus 26 

afastamentos. O professor também informou, a pedido da professora Nicole, em férias, sobre a 27 

aprovação de seu projeto de pesquisa no Edital FOPESQ-21, da PROPPI/UFF. 1.2. O professor 28 

Marcelo Nocelle informou que o contrato da professora substituta Isabela venceria em dezembro 29 

e solicitou que fosse requerida a sua renovação. 1.3. O professor Jean informou sobre o seu 30 
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credenciamento como membro permanente do Programa de Pós-graduação em Ciências da 31 

Natureza, do Instituto de Química da UFF, em Niterói. 1.4. A professora Danielle informou que seu 32 

aluno de monitoria, Pedro Henrique, havia sido classificado em primeiro lugar na Semana de 33 

Monitoria, tanto na primeira etapa, onde concorreu com alunos do INFES, quanto na segunda, 34 

concorrendo com alunos dos demais campi da UFF. A professora comentou que o aluno possuía 35 

muito mérito em sua classificação, pois ele era um dos melhores monitores que havia tido, mas 36 

disse que os professores Tibério e Luiz, que estavam ministrando as disciplinas Física I e Física II, 37 

também haviam contribuído, pois deram muito apoio ao discente durante a monitoria. 1.5. O 38 

professor Thiago informou que o curso de Bacharelado em Matemática havia sido avaliado com 39 

quatro estrelas (muito bom) pelo Guia da Faculdade 2021, desenvolvido pelo Quero Educação e 40 

pelo jornal Estadão. Ele ressaltou que o curso vem obtendo essa classificação desde o ano de 41 

2019. 1.6. O professor Ricardo informou que sua progressão para Associado III havia sido 42 

aprovada. Informou ainda que o curso de Licenciatura em Computação também havia recebido 43 

quatro estrelas na avaliação citada pelo professor Thiago, pelo terceiro ano consecutivo. 1.7. O 44 

professor Fabrízzio informou sobre a realização do minicurso intitulado “Introdução à Análise 45 

Combinatória”, nos dias 18, 22, 24, 26 e 29 de novembro de 2021, das 15h00 às 17h00 horas, com 46 

carga horária de 18 horas. Ele explicou que o público-alvo eram os alunos dos cursos de 47 

Bacharelado em Matemática e Licenciaturas em Matemática e em Computação. Disse que mais 48 

informações estavam disponíveis no site do INFES. 1.8. O professor André informou que o 49 

resultado da eleição para o Colegiado de Unidade havia sido homologado.  1.9. O professor Fábio 50 

informou que o curso de Licenciatura em Matemática também havia sido avaliado com quatro 51 

estrelas na avaliação citada pelos professores Thiago e Ricardo. 1.10. O professor Marcelo Simão 52 

informou que o edital para a eleição dos novos coordenador e vice-coordenador do curso de 53 

Licenciatura em Matemática estava com publicação prevista para o próximo dia 16 e as eleições 54 

estavam previstas para o período de 10 a 14 de dezembro. O professor Fabrízzio disse que as 55 

datas para a eleição dos novos coordenador e vice-coordenador do curso de Bacharelado em 56 

Matemática seriam bem próximas às citadas pelo professor Marcelo e que a publicação do edital 57 

estava prevista para o próximo dia 10. Os professores disseram que estavam informando com 58 

antecedência para que os docentes interessados em concorrer tivessem mais tempo para 59 

formarem suas chapas. 1.11. O professor João Bosco informou que o minicurso intitulado “Uma 60 
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introdução à função polinomial do primeiro grau sob diversos olhares” será realizado nos dias 08, 61 

10, 16 e 17 de novembro, das 15h30 às 17h30. Informou também que o Departamento de 62 

Educação, do Instituto de Educação de Angra dos Reis, havia disponibilizado dez vagas para os 63 

alunos de Santo Antônio de Pádua na disciplina optativa “Etnomatemática: educação e formação 64 

humana”, ministrada às quartas-feiras, das 18h00 às 22h00. O professor Vinicius sugeriu que as 65 

coordenações dos cursos de Matemática fizessem a divulgação aos alunos acerca das vagas. O 66 

professor João Bosco disse que já havia encaminhado o informe às coordenações. 1.12. O 67 

professor Gustavo informou que seu projeto intitulado "Técnicas de Inteligência Computacional 68 

para a melhoria do processo de Produção e Divulgação de Estatísticas Oficiais" havia sido 69 

contemplado no Edital FOPESQ-21, da PROPPI/UFF. Informou também que o artigo "HELIX: A data-70 

driven characterization of Brazilian land snails" havia recebido menção honrosa no Simpósio 71 

Brasileiro de Banco de Dados (SBBD 2021), e que, além dele, entre os autores estavam os 72 

professores Marcelo Nocelle, Marcos Bedo e Rodolfo Oliveira. 1.13. O professor Daniel informou 73 

sobre a conclusão da Capacitação TECGrupo, em parceria com a ONG AMCM, de Tanguá. Informou 74 

ainda sobre o recebimento de duas menções honrosas pelo TECGrupo, no NeuroEdu 2021, evento 75 

realizado pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Dentre os premiados estavam três 76 

alunos do Mestrado em Ensino e dois egressos do curso de Licenciatura em Computação, Márcio 77 

Gevegy e Gustavo Passos. 1.14. A professora Margarida parabenizou os orientadores dos projetos 78 

e os alunos que apresentaram seus trabalhos na Semana de Extensão. Ela comentou que os 79 

trabalhos foram bastante elogiados e representaram muito bem o Departamento e o INFES no 80 

evento. 2. Aprovação das atas 88, de 01 de setembro de 2021 e 89, de 20 de outubro de 2021: As 81 

atas foram enviadas anteriormente para apreciação de todos por e-mail. Encaminhamento: 82 

Aprovar as atas 88, de 01 de setembro de 2021, e 89, de 20 de outubro de 2021. Em votação: 83 

Aprovadas.  3. Projetos: 3.1. Ensino: Encaminhamento: Aprovar o projeto de ensino intitulado 84 

“Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência da UFF - PIBID UFF/Subprojeto 85 

Matemática/Santo Antônio de Pádua”, submetido pelo professor Vinicius Mendes Couto Pereira. 86 

Em votação: Aprovado. 3.2. Pesquisa: Encaminhamento: Aprovar os seguintes projetos de 87 

pesquisa: “Uma abordagem híbrida baseada na Computação Natural para a resolução de um 88 

problema multimodal”, submetido pela professora Joviana Sartori de Souza; “O professor de 89 

Química em desenvolvimento profissional: o PROFQUI e as tecnologias educacionais nas regiões 90 
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nordeste e sul”, submetido pela professora Glaucia Ribeiro Gonzaga; “FisAstEE – Projeto de 91 

desenvolvimento, implementação e avaliação de recursos e atividades de divulgação em Física e 92 

Astronomia destinadas a encarregados de educação de alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico”, 93 

submetido pelo professor Luciano Gomes de Medeiros Junior; “Ciência no Onjango – um projeto 94 

de divulgação da Física”, submetido pelo professor Luciano Gomes de Medeiros Junior; “Helmintos 95 

parasitas das três espécies de tralhotos: Anableps anableps (Linnaeus, 1758) e Anableps microlepis 96 

(Müller & Troschel, 1844), do oceano Atlântico e Anableps dowei (Gill, 1861), do oceano Pacífico”, 97 

submetido pela professora Nicole Brand Ederli. (Edital FOPESQ 2021). Em votação: Aprovados. 98 

3.2.1. A professora Joviana informou que havia professores com projetos de ensino aprovados 99 

neste ano que ainda não haviam enviado o formulário para o registro no RAD 2021. Dessa forma, 100 

ela solicitou que o documento fosse enviado o mais breve possível para que a chefia pudesse 101 

realizar o procedimento. O professor Vinicius disse que o formulário já havia sido enviado aos 102 

docentes e, em caso de dúvidas, eles poderiam contatar as comissões ou a chefia departamental. 103 

A professora Joviana esclareceu que apenas os professores que tiveram seus projetos aprovados 104 

em 2021 deveriam enviar o formulário, pois os que haviam sido aprovados em anos anteriores e 105 

ainda estavam em andamento ficariam constando nos RADs até o ano de vencimento cadastrado. 106 

4. Progressão Funcional: O professor Vinicius passou a palavra para a professora Joviana, subchefe 107 

do PEB, para que ela conduzisse o ponto de pauta sobre progressão funcional. Encaminhamento: 108 

Aprovar a comissão avaliadora da progressão funcional do professor Vinicius Mendes Couto 109 

Pereira, de Adjunto C3 para Adjunto C4, formada pelos seguintes membros: Fábio Pacheco 110 

Ferreira (Presidente), Jean Carlos Miranda da Silva e Érika Silos de Castro Batista. Em votação: 111 

Aprovada. 5. Concursos e Processos Seletivos: O professor Vinicius informou que o Departamento 112 

havia feito a indicação da nomeação da candidata classificada em segundo lugar no concurso para 113 

a área de Educação Matemática, a fim de preencher a vaga recebida em contrapartida à 114 

redistribuição do professor Marcelo de Oliveira Dias para a UFRRJ. Ele explicou que essa candidata 115 

havia ficado em primeiro lugar no concurso, mas, devido à reserva de vagas, ela não seria a 116 

primeira a ser nomeada. O professor Vinicius disse que a questão já havia sido discutida e 117 

aprovada nos colegiados dos cursos de Licenciatura e de Bacharelado em Matemática. Ele 118 

questionou se algum professor gostaria de se manifestar sobre o assunto, e, como não houve 119 

manifestações, encaminhou a votação. 5.1. Encaminhamento: Aprovar a nomeação da candidata 120 
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Valessa Leal Lessa de Sá Pinto, aprovada em segundo lugar no Concurso Público para Ingresso na 121 

Carreira do Magistério Superior, Edital 54/2020, Área de conhecimento: Educação Matemática, 122 

para preenchimento do código de vaga 693739, recebido em contrapartida à redistribuição do 123 

professor Marcelo de Oliveira Dias para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Em 124 

votação: Aprovado. 5.2. O professor Vinicius explicou que, devido à impossibilidade de realização 125 

de reunião ordinária, havia aprovado ad referendum a contratação do terceiro colocado no 126 

Processo Seletivo na área de Matemática, para preenchimento da vaga da professora Fernanda, 127 

afastada para Doutorado. Ele disse que a aprovação se deu com a anuência das coordenações dos 128 

cursos de Licenciatura e de Bacharelado em Matemática. Encaminhamento: Ratificar a aprovação 129 

ad referendum da contratação do candidato Felipe de Almeida Murgel, aprovado em terceiro lugar 130 

no Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto, Edital 57/2021, área de 131 

conhecimento: Matemática, para preenchimento do código de vaga 923606, resultante do 132 

afastamento para Doutorado da professora Fernanda Mendonça de Vasconcellos. Em votação: 133 

Aprovado. 6. Afastamentos: O professor Vinicius lembrou a todos que, no momento da aprovação 134 

dos primeiros dois anos de afastamento do professor Erick, a plenária acordou que, passado esse 135 

período, o professor poderia solicitar a  prorrogação por mais dois anos, caso houvesse professor 136 

substituto, e que o pedido poderia ser encaminhado diretamente à plenária departamental, sem a 137 

necessidade de apreciação pelos colegiados. Dessa forma, atendidos os requisitos acordados, o 138 

professor estava submetendo seu pedido de prorrogação à plenária. O professor Vinicius disse que 139 

já havia conversado com os coordenadores dos cursos de Licenciatura e de Bacharelado em 140 

Matemática e eles confirmaram que estavam cientes e de acordo com a solicitação do professor 141 

Erick. Encaminhamento: Aprovar a prorrogação do afastamento no país para Doutorado do 142 

professor Erick Javier Palacios Escobar, no período de 01 de março de 2022 a 29 de fevereiro de 143 

2024. Em votação: Aprovado. 7. Substituição da professora Maria Danielle Rodrigues Marques 144 

nas comissões: O professor Vinicius informou que, devido ao seu pedido de licença para 145 

acompanhamento de cônjuge e exercício profissional em outra instituição, a professora Danielle 146 

havia solicitado a sua substituição nas comissões em que participava no Departamento. A 147 

professora Danielle disse que, atualmente, ela era membro da Comissão de Pesquisa e da 148 

Coordenação de Monitoria, onde atuava sozinha. Ela explicou que também era membro suplente 149 

nos colegiados de Licenciatura e de Bacharelado em Matemática, mas que, como uma nova 150 
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coordenação seria eleita em breve, ela solicitaria a substituição depois, pois acreditava que sua 151 

licença ainda demoraria uns dois meses para ser aprovada. 7.1. O professor Vinicius perguntou se, 152 

dentre aqueles que ainda não integravam nenhuma das comissões, havia algum docente 153 

interessado em substituir a professora na Comissão de Pesquisa. Como nenhum desses 154 

professores se manifestou, o professor Vinicius perguntou se, dentre os professores que já 155 

estavam participando das demais comissões, havia algum interessado em substituí-la. Apenas a 156 

professora Sandra disse que tinha interesse. Encaminhamento: Aprovar a substituição da 157 

professora Maria Danielle Rodrigues Marques pela professora Sandra Machado de Souza Lima na 158 

Comissão de Pesquisa. Em votação: Aprovado. 7.2. O professor Vinicius comentou que seria muito 159 

importante que algum professor se prontificasse a assumir a Coordenação de Monitoria neste 160 

momento, pois, além dela ser muito significativa para o Departamento, a professora Danielle 161 

poderia auxiliar na transição enquanto aguardava a aprovação de sua licença. Em seguida, ele 162 

perguntou se algum professor gostaria de assumir a função. Nenhum professor se manifestou. O 163 

professor comentou novamente sobre a importância de haver interessados na função e disse que 164 

não gostaria de ter que indicar alguém. A professora Danielle esclareceu que, caso não houvesse 165 

um coordenador, não haveria mais projetos de monitoria no PEB. Ela também explicou um pouco 166 

sobre os trabalhos que o coordenador executa. O professor Vinicius enfatizou que este era um 167 

espaço que eles não poderiam deixar de ocupar, pois haveria prejuízos para os alunos. A 168 

professora Joviana pediu à professora Danielle mais alguns esclarecimentos sobre o trabalho do 169 

coordenador. Após esclarecer suas dúvidas, a professora Joviana disse que, se não houvesse mais 170 

interessados, ela poderia assumir a coordenação. O professor Cléber sugeriu que, no caso de 171 

nenhum professor querer assumir a função, o chefe departamental poderia se cadastrar como 172 

coordenador e nomear uma comissão para executar o trabalho durante os períodos de alta 173 

demanda de análise de projetos, evitando assim que os alunos ficassem sem as bolsas de 174 

monitoria. A professora Danielle ponderou que isso não seria possível, pois os projetos eram 175 

enviados diretamente para o IdUFF do coordenador e que a comissão só teria acesso a eles se o 176 

chefe divulgasse sua senha aos membros. Ela complementou dizendo que acreditava que, não 177 

havendo interessados, o chefe de departamento deveria indicar alguém, a fim de distribuir melhor 178 

as atividades administrativas, que também são obrigações dos docentes. O professor Cléber 179 

comentou que não concordava que essa tarefa deveria ser imposta a algum professor pelo chefe, 180 
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pois isso seria uma atitude autoritária. A professora Margarida concordou que as atividades 181 

administrativas eram também obrigações dos docentes e disse que, devido à falta de interessados, 182 

poucos professores acabavam sendo obrigados a acumularem funções para evitar que as tarefas 183 

não fossem executadas. Diante disso, ela comentou que essa situação precisava ser repensada por 184 

todos. Ela explicou ainda que a monitoria possuía um regulamento que precisava ser cumprido e 185 

que nele estava disposto que a coordenação não é tarefa do chefe de departamento, havendo, 186 

portanto, a necessidade de um professor se responsabilizar por ela. O professor Luciano disse que 187 

indicar professores para funções no departamento era uma prerrogativa do chefe, dessa forma, 188 

isso não se tratava de autoritarismo. Ele comentou que, conforme já havia sugerido, deveria ser 189 

feita uma listagem de professores onde constassem suas participações em comissões no 190 

departamento, a fim de subsidiar futuras indicações, já que não estavam aparecendo professores 191 

disponíveis. O professor Cléber disse que sua fala foi apenas uma sugestão para evitar a perda de 192 

bolsas de monitoria pelo departamento. Ele disse que concordava que o chefe deve fazer a 193 

indicação de professores, entretanto, precisava haver critérios para isso. Ele ponderou que era 194 

preciso haver critérios mais amplos para subsidiar as indicações, pois há professores que não 195 

participavam de comissões, mas executavam outras tarefas. O professor Rodrigo comentou que o 196 

trabalho realizado pela professora Danielle na Coordenação de Monitoria precisava ser elogiado, 197 

pois ele havia sido executado com excelência. Ele disse que concordava que precisava haver 198 

alguém nessa função e que, não havendo interessados, medidas deveriam ser tomadas. 199 

Entretanto, ele ponderou que, no caso de indicações diretas pela chefia, era preciso também levar 200 

em consideração o perfil de cada professor para a função. O professor Vinicius disse que, 201 

conforme citado pela professora Margarida, a questão da falta de interesse dos professores em 202 

assumirem funções administrativas deveria ser repensada por todos, pois isso era algo recorrente 203 

no Departamento. Ele comentou que não era viável que, não havendo interessados nessas 204 

funções, elas recaíssem sobre o chefe de departamento, portanto, ele concordava que, sendo 205 

necessário, as indicações deveriam ser feitas. Entretanto, ele ponderou não achar isso uma 206 

situação saudável para o Departamento, pois, mesmo que se usassem critérios para fazê-las, eles 207 

seriam sempre subjetivos e acarretariam descontentamento entre os professores.  Apesar disso, 208 

como a situação vinha sempre se repetindo, ele acreditava que, em breve, ele precisaria utilizar a 209 

sua prerrogativa. O professor explicou que a listagem ao qual o professor Luciano havia se referido 210 



 
 

 
 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 

Página 8 de 10 
 

foi feita recentemente, quando alteraram os membros das comissões de ensino, pesquisa e 211 

extensão, e que outros critérios poderiam ser definidos para as indicações. O professor esclareceu 212 

que não acreditava que essa fosse a melhor maneira de agir, mas que a situação de haver apenas 213 

uma pequena parcela de professores responsáveis pelas atividades do Departamento não poderia 214 

continuar. O professor Fábio comentou que concordava não ser essa a melhor solução, mas que a 215 

situação precisava ser resolvida e os professores indicados deveriam ter compreensão. A 216 

professora Danielle lembrou a todos que foi decidido pela plenária que a permanência dos 217 

membros nas comissões deveria ser de apenas dois anos, para possibilitar a rotatividade e 218 

participação de todos. Porém, como os professores não se disponibilizavam, os membros 219 

permaneciam por anos. Ela enfatizou que todos precisavam estar cientes e respeitar as regras que 220 

eles mesmos haviam criado. O professor André relatou que já havia enfrentado essa situação em 221 

outra instituição em que havia trabalhado. Ele disse que, apesar das oposições, a situação havia 222 

sido resolvida através da criação de um rodízio. Dessa forma, ele sugeriu que, a partir da listagem 223 

já criada pelo Departamento, fosse realizado um rodízio de professores nas comissões. O 224 

professor Vinicius comentou que, infelizmente, a situação estava se encaminhando para isso. Ele 225 

agradeceu à professora Danielle pelo excelente trabalho realizado nas comissões nas quais 226 

participou e disse que, como a professora Joviana havia se prontificado a substituí-la na 227 

Coordenação de Monitoria, ele encaminharia a votação. A professora Danielle disse que estava 228 

saindo das comissões, mas estaria sempre à disposição para ajudar no caso de dúvidas. Ela 229 

comentou que gostava muito de participar dessas comissões, pois, como não acreditava ter o 230 

perfil para assumir a chefia do departamento, ela gostava de, ao menos, contribuir para o seu 231 

trabalho, que considerava bastante árduo. A professora Joviana disse que sabia que podia contar 232 

com o suporte da professora Danielle, pois ela a ajudava muito na Comissão de Pesquisa, na qual a 233 

substituiu como presidente. Ela também a agradeceu por seu trabalho nas comissões e por 234 

sempre se disponibilizar para participar. A professora comentou ainda que discordava com a 235 

questão do perfil trazida pelos professores, pois ela já havia precisado assumir funções com as 236 

quais não se identificava, por saber que isso fazia parte de seu trabalho como docente. O 237 

professor Vinicius disse que as atividades administrativas são parte da carreira docente e que era 238 

importante que todos tivessem essa experiência, pois ela ampliava muito a visão sobre a 239 

Universidade. A professora Danielle agradeceu a todos que elogiaram seu trabalho nas comissões 240 
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e comentou que havia citado a questão do perfil porque admirava muito o trabalho do professor 241 

Vinicius e que não são todos que conseguem desempenhar a função como ele. Ela disse que ele a 242 

havia ajudado muito em períodos difíceis no seu trabalho e que ela era muito grata por isso. Dessa 243 

forma, como ela se espelhava em seu desempenho frente à chefia, ela não considerava que 244 

poderia executar esse trabalho com tanta perfeição, por isso havia comentado não ter o perfil 245 

para a função. O professor Vinicius a agradeceu por suas palavras e disse que, na verdade, não 246 

havia um único perfil para ser chefe, pois o mais importante era ter como objetivo o 247 

comprometimento e a vontade de facilitar e melhorar o trabalho de todos. Encaminhamento: 248 

Aprovar a substituição da professora Maria Danielle Rodrigues Marques pela professora Joviana 249 

Sartori de Souza na Coordenação de Monitoria do PEB. Em votação: Aprovado. 8. Aprovação de 250 

RADs 2020: Encaminhamento: Aprovar o RAD 2020 dos seguintes professores: Cléber de Almeida 251 

Corrêa Junior, Joviana Sartori de Souza e Marcelo Garcia Simão. Em votação: Aprovados. 9. 252 

Assuntos Gerais: 9.1. A professora Glaucia informou sobre o seu retorno às atividades, após o 253 

afastamento para doutorado. O professor Vinicius deu as boas-vindas à professora. 9.2. O 254 

professor Tibério disse que o Conselho Municipal de Educação de Santo Antônio de Pádua havia se 255 

reunido no mês anterior e deliberado sobre os homenageados com a medalha de reconhecimento 256 

para pessoas ou entidades no município. Ele informou que, dentre os cinco nomes citados, a 257 

professora Célia foi escolhida como homenageada, tendo em vista o seu trabalho e sua recente 258 

aposentadoria. Ele comentou que havia se emocionado com as falas de todos no Conselho, a 259 

respeito da professora e que muitos eram seus ex-alunos. Ele disse que ainda não havia data 260 

definida para a cerimônia de entrega da medalha e que não sabia se seria presencial ou on line, 261 

mas que seria interessante que todos pudessem participar. 9.3. O professor Rodrigo perguntou se 262 

havia alguma novidade acerca da liberação de atividades presenciais no INFES não relacionadas a 263 

disciplinas. O professor André informou que ele e o diretor do Instituto já estavam em contato 264 

com o professor Ricardo, coordenador do curso de Licenciatura em Computação, e com os 265 

gerentes Benício e Matheus para tentarem viabilizar a disponibilização de um laboratório de 266 

informática. O professor Rodrigo esclareceu que sua solicitação era apenas para atender alunos 267 

que estivessem com alguma dificuldade nas disciplinas ou com acesso à internet em suas casas. 268 

Ele explicou que não usaria o laboratório para ministrar suas aulas e, inclusive, gostaria que o 269 

atendimento pudesse ser realizado fora do horário letivo, pois sua intenção não era retomar ao 270 
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ensino presencial com os alunos. O professor André informou que alguns materiais para os 271 

containers já estavam sendo entregues e que acreditava que até o retorno presencial eles já 272 

estariam prontos para uso. O professor Maurício comentou que havia combinado com seu grupo 273 

de pesquisa que, após a liberação do laboratório de informática, eles realizariam alguns encontros 274 

no INFES para verificarem seus experimentos e para irem retomando aos poucos as atividades, de 275 

modo a se prepararem para o próximo semestre. O professor Vinicius disse que era importante 276 

que a Coordenação e a Direção do Instituto fossem informadas sobre isso. O professor Ricardo 277 

disse que já estava ciente da solicitação dos professores há alguns meses e que havia informado à 278 

Direção, que havia marcado uma reunião para conversarem sobre o assunto. 9.4. A professora 279 

Danielle disse que também havia deixado a função de Coordenadora Local dos Jovens Talentos e 280 

que o professor Marciano é quem a havia substituído. Ela explicou que essa função não possuía 281 

vinculação com o Departamento e sim com a FAPERJ. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 282 

encerrada às dezesseis horas e trinta minutos. Para constar, eu, Gessy Rosalino do Couto, lavro a 283 

presente ata, que dato e assino, juntamente com Vinicius Mendes Couto Pereira, Chefe do 284 

Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra. Santo Antônio de Pádua, três de 285 

novembro de dois mil e vinte e um. Gessy Rosalino do Couto_______________________ e Vinicius 286 

Mendes Couto Pereira__________________________.---------------------------------------------------------- 287 
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