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 Ata da Reunião Ordinária nº 91 do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra 1 

(PEB). Ao primeiro dia do mês de dezembro 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, Diego de Matos Gondim, Érika 5 

Silos de Castro Batista, Fábio Pacheco Ferreira, Fabrízzio Condé de Oliveira, Francisco de Assis 6 

Alves da Silva, Glaucia Ribeiro Gonzaga, Gustavo Silva Semaan, Horacio Marconi da Silva M. D. 7 

Linhares, Igor David da Costa, Isabela de Souza Pinto Pereira, Jean Carlos Miranda da Silva, João 8 

Bosco Bezerra de Farias, Joviana Sartori de Souza, Laci Mary Barbosa Manhães, Luciano Gomes de 9 

Medeiros Junior, Marcelo Garcia Simão, Marcelo Nocelle de Almeida, Marciano Alves Carneiro, 10 

Margarida dos Santos Pacheco, Maria Carmen Morais, Maria Danielle Rodrigues Marques, 11 

Maurício Rodrigues Silva, Patrícia Yukari Sato Rampazo, Ricardo Silveira Sousa, Rodolfo Alves de 12 

Oliveira, Rodrigo Erthal Wilson, Sandra Machado de Souza Lima, Thiago Jordem Pereira, Thiago 13 

Roberto da Possa Caramês, Tibério Borges Vale, Vitor Manoel Rodrigues do Nascimento, Wagner 14 

Rambaldi Telles e Wendel Mattos Pompilho. Justificaram a ausência, os professores: Cléber de 15 

Almeida Corrêa Junior, Daniel Costa de Paiva, Luiz Antônio Vieira Mendes e Rosilene Abreu 16 

Portella Corrêa. Professores Afastados: Erick Javier Palacios Escobar (Doutorado), Fernanda 17 

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

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

Carvalho (Doutorado), Marcos Vinícius Naves Bêdo (Pós-doutorado), Nicole Brand Ederli (Licença 20 

Capacitação) e Renata Bacellar Mello (Doutorado). A pauta da reunião foi: 1. Informes; 2. 21 

Aprovação da Ata 90, de 03 de novembro de 2021; 3. Projetos; 4. Estágio Probatório; 5. Quadro 22 

de Horários 2022/01; 6. Aprovação de RADs; 7. Solicitação de aprovação da concessão de título 23 

Doutora Honoris Causa à historiadora Maria Beatriz Nascimento; 8. Definição da data para 24 

entrega dos Relatórios de Cumprimento de Metas do Plano de Trabalho Remoto; 9. Assuntos 25 

Gerais. Iniciam-se os trabalhos. 1. Informes: 1.1. O professor Vinicius informou sobre a 26 

contratação do professor Felipe de Almeida Murgel, substituto da professora Fernanda 27 

Mendonça, afastada para Doutorado. Informou ainda que os professores Thiago Caramês, Diego 28 

Gondim e Patrícia Rampazo, aprovados no último concurso realizado pelo PEB para as áreas de 29 

Física e/ou Ensino de Física, Educação Matemática e Matemática, respectivamente, já haviam 30 
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entrado em exercício. Os novos docentes se apresentaram e receberam as boas-vindas dos 31 

colegas. 1.2. O professor Gustavo informou que o trabalho intitulado "Um Estudo de Variantes do 32 

Índice de Validação Silhueta", desenvolvido pela aluna Victoria Vargas, da Escola Nacional de 33 

Ciências Estatísticas, e orientado por ele e pelo professor José André de Moura Brito, do Instituto 34 

Brasileiro de Geografia e Estatística, havia recebido dois prêmios. Foi eleito o melhor trabalho 35 

apresentado na XIV Jornada de Iniciação Científica da ENCE/IBGE e, com o mesmo título, o artigo 36 

foi eleito o melhor da categoria Iniciação Científica na IV Escola Regional de Informática (ERI-RJ), 37 

evento promovido pela Sociedade Brasileira de Computação e realizado pelo CEFET-RJ em 2021. 38 

Entre os dois melhores artigos do ERI-RJ, eles foram convidados a submeter uma versão estendida 39 

a ser publicada na Revista Cadernos do IME – Série Informática. 1.3. O professor Fabrízzio 40 

informou que havia sido publicado o encerramento da consulta eleitoral para escolha dos novos 41 

coordenador e vice-coordenador do curso de Bacharelado em Matemática, no último dia vinte e 42 

cinco, devido à inexistência de chapas candidatas. O professor Vinicius incentivou os professores a 43 

se candidatarem, a fim de possibilitar a renovação da coordenação. 1.4. A professora Margarida 44 

informou que, no dia anterior, havia sido iniciado o projeto de extensão “Um Natal acolhedor – 45 

Presente dos talentos INFES-UFF. Ela comentou que aconteceram alguns problemas, causados 46 

pela falta de energia em Pádua e região, mas que as atividades haviam ocorrido das 16h às 22h. 47 

Ela incentivou os que não puderam participar, a assistirem ao vídeo disponível no YouTube da 48 

Unitevê. A professora comentou que todos estavam muito gratos pelas visualizações e pelos 49 

comentários sobre o projeto e que todos que participaram ficaram muito satisfeitos. Comentou 50 

ainda que no dia seguinte haveria mais um encontro e que o último seria no dia sete de dezembro. 51 

Ela convidou todos a participarem. O professor Vinicius parabenizou a todos os envolvidos na 52 

execução do projeto. A professora informou também que havia aceitado o convite da Divisão de 53 

Prática Discente da PROGRAD para integrar a Comissão de Transição do Estágio Curricular 54 

Obrigatório Remoto para o Presencial, que tem a finalidade de publicar uma nova Instrução 55 

Normativa. Disse que, além dela, as professoras Jacqueline e Alexsandra, do PCH, também 56 

estavam compondo a comissão. Ela comentou que o momento estava muito confuso em toda a 57 

Universidade, visto que as escolas estaduais e algumas municipais já haviam retornado às aulas 58 

presenciais e havia alunos que estavam querendo realizar o estágio presencial, sendo que ainda 59 

não havia regulamentação para isso. A professora explicou que a comissão estava realizando 60 
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discussões visando encontrar a melhor maneira de fazer a transição do estágio remoto para o 61 

presencial em 2022, apesar do cenário continuar incerto. Ela informou que a aprovação da 62 

regulamentação final está prevista para janeiro. 1.5. O professor João Bosco agradeceu a todos 63 

que ajudaram na realização do minicurso “Uma introdução à Função Polinomial do 1º grau sob 64 

diversos olhares”. Ele disse que o minicurso havia se encerrado no último dia dezessete, com 65 

todas as vagas preenchidas e a participação intensa dos alunos. O professor comentou também 66 

que, de acordo com a avaliação feita pelos participantes, o minicurso obteve uma grande 67 

aceitação. O professor Vinicius o parabenizou pelo evento realizado. 1.6. O professor Marcelo 68 

Simão informou que havia feito o encerramento da consulta eleitoral para escolha dos novos 69 

coordenador e vice-coordenador do curso de Licenciatura em Matemática, devido à inexistência 70 

de chapas candidatas. Entretanto, ele explicou que o professor Fábio, atual coordenador do curso, 71 

manifestou seu interesse em se candidatar à reeleição e o havia convidado a ser seu vice na chapa. 72 

Dessa forma, como ele era o presidente da comissão eleitoral, disse que seria necessário alterá-la, 73 

caso o professor Fábio fosse, de fato, se candidatar. O professor Vinicius questionou se o professor 74 

já havia informado à Direção sobre o assunto e ele disse que não. Então, o professor Vinicius 75 

orientou que seria importante contatá-la para que pudessem ser feitos os encaminhamentos 76 

acerca da comissão e da nova publicação do edital da eleição. O professor Fábio confirmou que, 77 

como não houve nenhuma chapa candidata, ele havia conversado com o professor Marcelo para 78 

que eles pudessem se candidatar e evitar que ficassem na coordenação pro tempore. 1.7. O 79 

professor Vítor informou que, na última semana, havia sido realizado o TEC Encontro 2021, evento 80 

idealizado pelo professor Daniel, com o seguinte tema: “Cidade das Águas: das fontes e 81 

intempéries. Na programação, autoridades da Defesa Civil das cidades de Ubá e de Santo Antônio 82 

de Pádua estiveram presentes, além da Cruz Vermelha, coordenação Rio de Janeiro e Minas 83 

Gerais. O professor comentou que o evento foi realizado durante todos os dias da semana, com 84 

mesas de debate, apresentações, minicursos, palestras com profissionais de alto nível, etc. Ele 85 

explicou que, apesar de o evento ter sido idealizado pelo professor Daniel, ele e o professor 86 

Wagner contribuíram para sua organização, em uma iniciativa interdisciplinar que foi muito bem 87 

sucedida. O professor comentou que o evento foi de alto nível, com muitos desdobramentos ainda 88 

por vir. Ele parabenizou o professor Daniel pela iniciativa e o professor Wagner pela parceria. O 89 

professor Vinicius parabenizou a todos os envolvidos. 2. Aprovação da Ata 90, de 03 de novembro 90 
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de 2021: A ata foi enviada anteriormente para apreciação de todos por e-mail. Encaminhamento: 91 

Aprovar a Ata 90, de 03 de novembro de 2021. Em votação: Aprovada.  3. Projetos: 3.1. Ensino: 92 

Encaminhamento: Aprovar o projeto de ensino intitulado “Monitoria Voluntária: um auxílio ao 93 

processo de ensino-aprendizagem de Geometria Analítica Plana”, submetido pela professora 94 

Joviana Sartori de Souza. Em votação: Aprovado. 4. Estágio Probatório: 4.1. Encaminhamento: 95 

Aprovar a comissão avaliadora do Estágio Probatório do professor Thiago Roberto da Possa 96 

Caramês, formada pelos seguintes membros: Luciano Gomes de Medeiros Junior (Presidente), 97 

Horacio Marconi da Silva Matias Dantas Linhares e Maria Carmen Morais. Em votação: Aprovada. 98 

4.2. Encaminhamento: Aprovar a comissão avaliadora do Estágio Probatório do professor Diego 99 

de Matos Gondim, formada pelos seguintes membros: Joviana Sartori de Souza (Presidente), 100 

Marciano Alves Carneiro e Érika Silos de Castro Batista. Em votação: Aprovada. 4.3. 101 

Encaminhamento: Aprovar a comissão avaliadora do Estágio Probatório da professora Patrícia 102 

Yukari Sato Rampazo, formada pelos seguintes membros: Fabrízzio Condé de Oliveira (Presidente), 103 

Joviana Sartori de Souza e Jean Carlos Miranda da Silva. Em votação: Aprovada. 5. Quadro de 104 

Horários 2022/01: O professor Vinicius disse que o semestre letivo atual se encerrará em fevereiro 105 

e que ainda não havia sido divulgado o calendário escolar para 2022. Apesar disso, de acordo com 106 

o posicionamento demonstrado pela Universidade, o próximo período letivo seria de retorno ao 107 

ensino presencial. Ele explicou que, apesar de ainda não haver nada formalizado quanto a esse 108 

retorno, solicitaria às coordenações de curso que consultassem os professores sobre a 109 

disponibilidade de horários e as disciplinas que gostariam de ministrar, a fim de elaborarem o 110 

próximo quadro de horários. O professor explicou que, como de costume, o Departamento 111 

tentaria manter os professores que residem longe do município de Santo Antônio de Pádua e das 112 

regiões próximas atuando em dois dias consecutivos, mas não poderia garantir que isso seria 113 

possível, devido às diversas variáveis envolvidas. Ele explicou ainda que, caso fosse preciso que 114 

algum professor atuasse por mais de dois dias, para os próximos semestres, haveria um rodízio 115 

entre os docentes. O professor ressaltou também que era impossível atender às demandas dos 116 

professores quanto aos horários e às disciplinas de sua preferência, assim, todos deveriam estar 117 

cientes de que seria preciso haver flexibilidade quanto a isso. Ele comentou que o quadro de 118 

horários seria elaborado mantendo as disciplinas que são comuns a todos os cursos em horários 119 

fixos, como vem sendo feito desde a gestão do professor Horacio. Sobre o retorno presencial, o 120 
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professor André informou que já havia uma minuta acerca do assunto, que vislumbrava um 121 

panorama geral de como isso se daria. Informou também que havia sido aprovada pelo CUV, na 122 

presente data, a exigência do comprovante de vacinação para circulação nas dependências da 123 

UFF. A professora Carmen questionou se as coordenações de curso deveriam enviar ao 124 

Departamento as informações sobre as disciplinas e horários ainda no mês de dezembro e o 125 

professor Vinicius informou que sim. 6. Aprovação de RADs: 6.1. Encaminhamento: Aprovar o 126 

RAD 2019 do professor Francisco de Assis Alves da Silva. Em votação: Aprovado. 6.2. 127 

Encaminhamento: Aprovar o RAD 2020 dos seguintes professores: Francisco de Assis Alves da 128 

Silva, Juan Lucas Nachez e Nicole Brand Ederli. Em votação: Aprovados. 7. Solicitação de 129 

aprovação da concessão de título Doutora Honoris Causa à historiadora Maria Beatriz 130 

Nascimento: O professor Vinicius informou que o professor Vitor havia solicitado a inclusão deste 131 

ponto de pauta e passou a palavra a ele para que pudesse fazer a apresentação dos motivos que o 132 

levaram a fazer a solicitação. O professor Vitor explicou que estava à frente da solicitação de 133 

concessão de título Doutora Honoris Causa à Maria Beatriz Nascimento, pois era seu sobrinho. 134 

Explicou também que o título seria in memorian, pois a historiadora havia falecido na década de 135 

noventa. Ele comentou que o referido título é destinado a pessoas que tenham sido relevantes 136 

pelo seu saber, pela sua atuação profissional, cultural ou científica e, por acreditar que ela 137 

preenchia esses requisitos, havia feito a solicitação. O professor comentou ainda sobre o 138 

procedimento para a concessão do título pela Universidade. Logo após, iniciou uma breve 139 

apresentação sobre a vida e a obra de Maria Beatriz Nascimento, destacando, dentre outros, o 140 

importante legado que ela construiu em sua passagem pela Universidade Federal Fluminense. Ao 141 

término da apresentação, alguns professores se manifestaram e parabenizaram o professor Vitor 142 

pela iniciativa, e, em seguida, o professor Vinicius encaminhou a votação. Encaminhamento: 143 

Aprovar a concessão de título Doutora Honoris Causa à historiadora Maria Beatriz Nascimento. Em 144 

votação: Aprovado. 8. Definição da data para entrega dos Relatórios de Cumprimento de Metas 145 

do Plano de Trabalho Remoto: O professor Vinicius disse que ainda não havia sido definida a data 146 

para entrega dos Relatórios de Cumprimento de Metas do Plano de Trabalho Remoto de 2021 e 147 

passou a palavra à professora Margarida, presidente da Comissão para Avaliação dos Relatórios, 148 

para que ela fizesse suas considerações e sugestões acerca do assunto. A professora Margarida 149 

disse que a comissão havia sugerido uma data para a entrega quando apresentou para aprovação 150 
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da plenária o modelo do relatório para este ano. Ela disse que a data proposta foi para a segunda 151 

semana de março de 2022, especificamente até o dia doze, que seria o período em que os 152 

professores estariam já retomando às atividades acadêmicas. O professor Ricardo ponderou que o 153 

período proposto, na verdade, coincidiria com as férias de alguns professores e sugeriu postergar 154 

a data de entrega para 31 de março de 2022. Após discussão, o professor Vinicius encaminhou a 155 

votação. Encaminhamento: Aprovar a data de 31 de março de 2022 para a entrega dos Relatórios 156 

de Cumprimento de Metas do Plano de Trabalho Remoto de 2021. Em votação: Aprovado. 9. 157 

Assuntos Gerais: 9.1. O professor Vinicius disse que, apesar de ainda não ter sido publicado o 158 

calendário escolar para 2022, havia professores que já estavam solicitando férias para o próximo 159 

ano. Ele explicou que os pedidos que vem homologando estão sendo feitos da seguinte maneira: 160 

trinta dias contados após o término do semestre letivo 2021.02 e quinze dias alocados em agosto. 161 

Dessa forma, ele solicitou aos professores que, após a publicação do calendário escolar, caso esses 162 

quinze dias coincidissem com o período de aulas, os docentes ajustassem a data para um período 163 

não letivo, tendo em vista o acordo feito no Departamento de não permitir o gozo de férias em 164 

períodos letivos. Outra solicitação feita pelo professor foi que as coordenações e colegiados de 165 

curso se atentassem à leitura da minuta da resolução sobre o retorno ao ensino presencial, a fim 166 

de elaborarem adequadamente o quadro de horários para o primeiro semestre letivo de 2022, 167 

atendendo às especificidades apresentadas no documento. 9.2. O professor Tibério pediu 168 

orientações quanto ao prazo para solicitação de Licença Capacitação e questionou se haveria 169 

reunião departamental em janeiro. O professor Vinicius explicou que para que a solicitação de 170 

aprovação da licença fosse encaminhada para aprovação da plenária departamental, ela deveria 171 

antes ser discutida e aprovada no colegiado de curso. Ele disse que, quanto ao prazo de 172 

antecedência para envio do processo à DACQ, ele não se lembrava, mas acreditava ser de 60 dias, 173 

aproximadamente. Sobre a realização de reunião departamental em janeiro, o professor disse que 174 

haveria reunião, pois seria período letivo normal. O professor Tibério explicou que sua solicitação 175 

de Licença Capacitação seria discutida na reunião do colegiado do curso de Física que se realizaria 176 

na próxima sexta-feira. 9.3. A professora Margarida informou sobre o falecimento de uma das 177 

primeiras funcionárias terceirizadas da UFF em Santo Antônio de Pádua, Ana Lúcia Gossani e 178 

também da professora Maria Felizberta Jardim. Ela comentou que ambas contribuíram muito na 179 

construção do projeto do INFES. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis 180 
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horas e trinta e dois minutos. Para constar, eu, Maria Danielle Rodrigues Marques, lavro a 181 

presente ata, que dato e assino, juntamente com Vinicius Mendes Couto Pereira, Chefe do 182 

Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra. Santo Antônio de Pádua, 01 de dezembro 183 

de 2021. Maria Danielle Rodrigues Marques _____________________________ e Vinicius Mendes 184 

Couto Pereira______________________________.--------------------------------------------------------------- 185 
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