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1

Ata da Reunião Ordinária nº 92 do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra

2

(PEB). Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e sete minutos,

3

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

4

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

5

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

6

Almeida Corrêa Júnior, Daniel Costa de Paiva, Diego de Matos Gondim, Érika Silos de Castro

7

Batista, Fábio Pacheco Ferreira, Fabrízzio Condé de Oliveira, Francisco de Assis Alves da Silva,

8

Glaucia Ribeiro Gonzaga, Gustavo Silva Semaan, Horacio Marconi da Silva M. D. Linhares, Igor

9

David da Costa, Jean Carlos Miranda da Silva, João Bosco Bezerra de Farias, 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

Carmen Morais, Maria Danielle Rodrigues Marques, Maurício Rodrigues Silva, Patrícia Yukari Sato

13

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

14

Portella Corrêa, Sandra Machado de Souza Lima, Thiago Roberto da Possa Caramês, Tibério Borges

15

Vale, Vitor Manoel Rodrigues do Nascimento, Wagner Rambaldi Telles e Wendel Mattos Pompilho.

16

Justificaram a ausência, os professores: Joviana Sartori de Souza e Thiago Jordem Pereira.

17

Professores em afastamento: Erick Javier Palacios Escobar, Fernanda Mendonça de Vasconcellos,

18

Francisco Miguel Zamora Inuma, Geórgia Regina Rodrigues Gomes Poly, Juan Lucas Nachez, Juliana

19

Alves Carvalho, Marcos Vinícius Naves Bêdo, Nicole Brand Ederli e Renata Bacellar Mello. A pauta

20

da reunião foi: 1. Informes; 2. Aprovação da Ata Nº 91, de 01 de dezembro de 2021; 3.

21

Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias Departamentais para 2022; 4. Projetos; 5.

22

Estágio Probatório; 6. Progressão Funcional; 7. Aprovação da nomeação da candidata aprovada

23

Valessa Leal Lessa de Sá Pinto; 8. Solicitação de Licença Capacitação do professor Horacio

24

Linhares; 9. Aprovação de RADs; 10. Quadro de horários 2022.01; 11. Indicação de membro

25

suplente para o Colegiado do curso de Bacharelado em Matemática; 12. Assuntos Gerais.

26

Iniciam-se os trabalhos. 1. Informes: 1.1. O professor Vinicius informou que os professores

27

Marciano e Horacio já haviam sido designados, respectivamente, os novos coordenador e vice-

28

coordenador do curso de Licenciatura em Física. Ele os desejou boa sorte na nova função e

29

agradeceu à professora Carmen e ao professor Luciano pelo trabalho que realizaram

30

anteriormente na coordenação. 1.2. O professor André comentou sobre a enchente que havia
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acometido a cidade de Santo Antônio de Pádua e região nesta semana e informou que o GT

32

Acolhimento e a Assistência Estudantil do INFES estavam realizando algumas ações, visando

33

socorrer os membros da comunidade acadêmica que haviam sido afetados. Ele disse que havia

34

sido feita uma listagem, composta por dezesseis alunos, que estavam em extrema situação de

35

vulnerabilidade e que estes seriam contemplados com uma bolsa de apoio emergencial pela

36

PROAES. O professor disse ainda que a PROAES estava com inscrições abertas para esse tipo de

37

bolsa, que visa contemplar alunos que não estivessem na listagem mencionada, mas que também

38

estivessem passando por situações excepcionais. Ele explicou que essas bolsas poderão ser

39

concedidas a alunos da graduação e da pós-graduação. O professor André comentou também que

40

o Instituto não havia sido afetado pela enchente, mas que os funcionários terceirizados não

41

estavam conseguindo se deslocar até lá por estarem ilhados em suas casas. Disse ainda que estava

42

sendo feita uma “vaquinha” para compra de cestas básicas para os membros da comunidade

43

acadêmica afetados. O professor Vinicius comentou que seria importante que o edital de bolsas

44

emergenciais fosse encaminhado às coordenações para maior divulgação aos alunos. O professor

45

André disse que isso seria feito. 1.3. O professor Fabrízzio, presidente da Comissão Eleitoral para

46

escolha dos novos coordenador e vice-coordenador do curso de Licenciatura em Matemática,

47

comunicou que houve apenas uma chapa inscrita na eleição, composta pelos professores Fábio

48

Pacheco, candidato a coordenador, e Marcelo Simão, candidato a vice-coordenador. O professor

49

informou que a consulta eleitoral será realizada entre os dias 31 de janeiro e 02 de fevereiro. 1.4.

50

O professor Wagner informou que o Grupo ANOTi teve um projeto aprovado no Edital FAPERJ Nº

51

47/2021 – Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico regional do estado do Rio de

52

Janeiro (DCTR) – 2021, cujo título era: “Eventos extremos com risco de inundação no Noroeste

53

Fluminense: Modelagem Computacional para apoiar a tomada de decisão”. Ele explicou que esse

54

projeto havia sido elaborado por ele, que era o coordenador, e pelos professores Marcos,

55

Maurício e Rodolfo. Explicou ainda que os recursos financeiros recebidos serão utilizados para

56

equipar o laboratório do grupo ANOTi visando dar uma maior estrutura para os alunos e

57

professores desenvolverem suas pesquisas no INFES. 1.5. O professor Luciano informou que havia

58

suspendido suas aulas nesta semana devido à enchente, visto que muitos de seus alunos haviam

59

sido afetados diretamente. 1.6. A professora Margarida, membro do GT Acolhimento,

60

compartilhou um pouco da situação dos estudantes afetados pela enchente com os quais o grupo
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teve contato. Ela disse que houve uma grande preocupação com alunos, professores e servidores

62

que são novos na cidade de Santo Antônio de Pádua e que havia conversado com alguns deles

63

para orientá-los e tranquilizá-los neste momento. Ela apoiou a atitude do professor Luciano de

64

suspender suas aulas e disse acreditar que seria muito difícil poder haver aulas síncronas nesta

65

semana, pois havia muitas pessoas afetadas. Ela parabenizou o Grupo ANOTi pelo projeto

66

apresentado pelo professor Wagner, pois ela considerava muito importante haver haver ações

67

que contribuíssem com a elaboração de um plano para essas e outras situações emergenciais. 1.7.

68

O professor Vitor também parabenizou o Grupo ANOTi pelo projeto, que considerou ser de

69

extrema importância para auxiliar o poder público nas tomadas de decisão. O professor informou

70

ainda que no dia 13 de dezembro havia recebido o Prêmio Paulo Freire pelo seu projeto

71

“AnimaGEO – Festival de Animação Geológica”. Ele disse que foram cento e vinte propostas

72

inscritas e vinte e duas foram selecionadas para onze categorias. O seu projeto havia sido um dos

73

dois eleitos na categoria “Experiências pedagógicas no Ensino Superior”. O professor agradeceu o

74

apoio que sempre obteve da coordenação do curso de Ciências Naturais, do Departamento e da

75

Direção e também agradeceu aos professores que participaram do projeto. 1.8. O professor Daniel

76

parabenizou os professores Wagner e Vitor por seus projetos. Também informou que o TECGrupo

77

havia participado do Catálogo de Tecnologias Sociais da UFF, retratando as capacitações que

78

haviam oferecido nos anos de 2020 e 2021 para as cidades de Santo Antônio de Pádua, Laje do

79

Muriaé e uma ONG em Tanguá. O professor disse ainda que, assim como o professor Luciano,

80

havia cancelado suas aulas nesta semana, devido à situação difícil que seus alunos estavam

81

enfrentando com a enchente na região. Finalizando seus informes, o professor disse que estava

82

participando da Comissão de Seleção do Mestrado em Ensino e que eles estavam finalizando o

83

edital, que será lançado no primeiro semestre com previsão de matrícula para o segundo

84

semestre. Ele explicou que o edital contemplava diversas ações afirmativas, havendo, inclusive, a

85

possibilidade de solicitação de isenção da taxa de inscrição. Disse ainda que o edital já estava

86

prevendo questões relacionadas à pandemia. 1.9. O professor Jean informou que seu projeto

87

intitulado “A Ciência pede passagem: cientistas brasileiros/as, pesquisas transformadoras e

88

contribuições para a sociedade”, havia sido aprovado no Edital FAPERJ Nº 45/2021 – Apoio à

89

Melhoria das Escolas da Rede Pública sediadas no Estado do Rio De Janeiro. Informou também que

90

a aluna egressa do curso de Ciências Naturais, Rafaela de Jesus Oliveira, havia sido aprovada na
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seleção do Mestrado em Ciência Animal da UENF. 1.10. O professor Diego informou que obteve a

92

aprovação de dois projetos, que iniciariam suas atividades neste ano. Um financiado pelo

93

Ministério Público Federal e pelo Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp e

94

outro aprovado por edital do PROAC/ Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. 2. Aprovação

95

da Ata Nº 91, de 01 de dezembro de 2021: A ata foi enviada anteriormente para apreciação de

96

todos por e-mail. As alterações solicitadas foram realizadas. Encaminhamento: Aprovar a Ata Nº

97

91, de 01 de dezembro de 2021. Em votação: Aprovada. 3. Aprovação do Calendário de Reuniões

98

Ordinárias Departamentais para 2022: Encaminhamento: Aprovar o seguinte calendário para a

99

realização das Reuniões Ordinárias Departamentais em 2022: 12 de janeiro; 02 de fevereiro; 06 de

100

abril; 04 de maio; 01 de junho; 06 de julho; 24 de agosto; 14 de setembro; 05 de outubro; 09 de

101

novembro e 07 de dezembro. Em votação: Aprovado. 4. Projetos: 4.1. Ensino: Encaminhamento:

102

Aprovar os seguintes projetos de ensino que tiveram pareceres favoráveis apresentados pela

103

comissão: “Técnicas de demonstração com exemplos em Análise Real” e “Noções geométricas do

104

Cálculo Diferencial Integral com o Geogebra”, submetidos pela professora Patrícia Yukari Sato

105

Rampazo; “Filosofias da Matemática ou Perspectivismo Matemático” e “Educação Matemática:

106

proposições filosóficas, epistemológicas e metodológicas”, submetidos pelo professor Diego de

107

Matos Gondim. Em votação: Aprovados. 4.2. Extensão: Encaminhamento: Aprovar a renovação

108

do projeto intitulado “Ciclo de Estudos em Etnomatemática”, submetido pelo professor João

109

Bosco Bezerra de Farias, para ser desenvolvido no ano de 2022 e concorrer ao Edital de Bolsas de

110

Extensão. Em votação: Aprovado. 5. Estágio Probatório: Encaminhamento: Aprovar o parecer da

111

comissão de avaliação, que aprovou o relatório final referente aos 32 meses de Estágio Probatório

112

do professor Fabrízzio Condé de Oliveira. Em votação: Aprovado pela plenária departamental. 6.

113

Progressão Funcional: 6.1. Encaminhamento: Aprovar a comissão avaliadora da progressão

114

funcional do professor Fábio Pacheco Ferreira, de Adjunto C3 para Adjunto C4, formada pelos

115

seguintes membros: Sandra Machado de Souza Lima (Presidente), Jean Carlos Miranda da Silva e

116

Gustavo Silva Semaan. Em votação: Aprovada. 6.2. Encaminhamento: Aprovar a comissão

117

avaliadora da progressão funcional do professor Marcelo Garcia Simão, de Adjunto C2 para

118

Adjunto C3, formada pelos seguintes membros: Érika Silos de Castro Batista (Presidente), Laci

119

Mary Barbosa Manhães e João Bosco Bezerra de Farias. Em votação: Aprovada. 6.3.

120

Encaminhamento: Aprovar a progressão funcional do professor Vinicius Mendes Couto Pereira, de
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Adjunto C3 para Adjunto C4, que teve parecer favorável apresentado pela comissão avaliadora.

122

Em votação: A progressão foi aprovada pela plenária departamental. 7. Aprovação da nomeação

123

da candidata aprovada Valessa Leal Lessa de Sá Pinto: O professor Vinicius explicou que a

124

nomeação da candidata Valessa Leal, aprovada no concurso para a área de Educação Matemática,

125

já havia sido aprovada pela plenária anteriormente. Porém, devido a um erro na publicação da

126

redistribuição do professor Marcelo de Oliveira Dias para a UFRRJ, no Diário Oficial da União, foi

127

preciso haver uma retificação alterando o código de vaga disponibilizado para o Departamento.

128

Dessa forma, o professor disse que submeteria novamente para aprovação da plenária a

129

nomeação da candidata para preenchimento do novo código recebido. Encaminhamento: Aprovar

130

a nomeação da candidata Valessa Leal Lessa de Sá Pinto, aprovada no Concurso Público de Provas

131

e Títulos para a Carreira de Magistério Superior, Edital de Abertura nº 54/2020, na área de

132

conhecimento Educação Matemática, para preenchimento do código de vaga 575791, recebido

133

em contrapartida à redistribuição do professor Marcelo de Oliveira Dias para a Universidade

134

Federal Rural do Rio de Janeiro. Em votação: Aprovada. 8. Solicitação de Licença Capacitação do

135

professor Horacio Linhares: O professor Vinicius passou a palavra para a professora Carmen, ex-

136

coordenadora do curso de Licenciatura em Física, que explicou que a concessão de Licença

137

Capacitação ao professor Horacio já havia sido deliberada e aprovada pelo Colegiado do curso.

138

Encaminhamento: Aprovar a Licença Capacitação do professor Horacio Marconi da Silva Marias

139

Dantas Linhares, no período de 11 de abril a 10 de julho 2022. Em votação: Aprovada. 9.

140

Aprovação de RADs: 9.1. Encaminhamento: Aprovar o RAD 2020 da professora Juliana Alves

141

Carvalho. Em votação: Aprovado. 9.2. Encaminhamento: Aprovar o RAD 2021 dos seguintes

142

professores: Fabrízzio Condé de Oliveira, Juan Lucas Nachez, Juliana Alves Carvalho e Marcelo

143

Garcia Simão. Em votação: Aprovados. 10. Quadro de horários 2022.01: O professor Vinicius

144

perguntou ao professor André se havia alguma nova informação sobre o retorno presencial no

145

próximo semestre. O professor André disse que não havia nenhuma novidade e que, na presente

146

data, havia sido realizada uma reunião do Conselho Universitário e, ao ser questionado sobre o

147

assunto, o vice-reitor informou que ainda seria marcada uma reunião para a próxima semana para

148

deliberarem sobre o retorno presencial. O professor esclareceu que, no momento, o que está

149

vigente é a resolução que prevê o retorno do ensino presencial a partir de 28 de março. Disse

150

ainda que, sendo disponibilizada qualquer nova informação, a Direção compartilharia com os
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Departamentos e Coordenações dos cursos. O professor relatou também que, durante essa

152

reunião, o reitor foi cobrado acerca da exigência do comprovante de vacinação para circulação nas

153

dependências da Universidade, visto que, em muitos locais, isso não estava sendo feito. A

154

professora Carmen perguntou ao professor se a resolução sobre o retorno presencial já havia sido

155

aprovada e ele disse que precisaria verificar. Ele informou que a reunião do Colegiado de Unidade

156

do INFES, marcada para ontem, que iria discutir os protocolos de segurança para o retorno

157

presencial, precisou ser desmarcada devido à enchente e seria realizada no próximo dia 25. A

158

professora Carmen ponderou então que, se a resolução não tivesse sido aprovada, a que estaria

159

vigente seria ainda a de 2020, que regulamentava o ensino remoto. O professor André disse

160

acreditar que, caso a nova resolução tenha sido publicada, ela precisaria ser revista, pois um novo

161

pico da pandemia estava ocorrendo. Sendo assim, ele disse que teriam que aguardar novas

162

orientações para decidir sobre o quadro de horários, apesar de ser esta uma demanda urgente. O

163

professor Vitor complementou a fala do professor André sobre a cobrança feita ao vice-reitor

164

acerca da exigência dos comprovantes de vacinação para circulação na UFF, dizendo que foi

165

informado na reunião que a Superintendência de Tecnologia da Informação iria inserir no IdUFF

166

um link onde os alunos poderiam fazer o upload de seus comprovantes no sistema, visando

167

facilitar esse controle. O professor Vinicius disse que, diante das informações, não via outra

168

alternativa a não ser a de elaborar o quadro de horários baseado no retorno presencial realizando

169

as devidas adaptações, caso ele não ocorresse. O professor disse ainda que seria um trabalho

170

grandioso, como sempre é, já que teria que viabilizar que a maioria dos professores ministrassem

171

suas aulas em dois dias consecutivos. Ele deixou claro que isso seria uma tentativa e que alguns

172

professores poderiam ter que trabalhar em três dias ou em dias alternados. O professor André

173

disse acreditar que, em breve, a Universidade teria uma posição definida, pois estava sendo muito

174

cobrada. Dessa forma, ele achava que o Departamento poderia aguardar um pouco antes de

175

iniciar o quadro de horários. O professor Vinicius disse que os horários deveriam ser lançados no

176

sistema até o dia 10 de março e, como a elaboração do quadro era um trabalho bastante

177

complexo, ele receava postergá-lo e não haver tempo de terminá-lo no prazo previsto. Assim, o

178

professor sugeriu que seria mais prudente dar início à elaboração do quadro de horários e adaptá-

179

lo posteriormente, caso o retorno presencial não se concretizasse. Os demais professores

180

concordaram com a proposta. 11. Indicação de membro suplente para o Colegiado do curso de
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Bacharelado em Matemática: O professor Vinicius explicou que, devido a sua Licença para

182

Acompanhamento de Cônjuge, a professora Danielle havia solicitado a sua substituição no

183

Colegiado do curso de Bacharelado em Matemática. A professora Carmen se prontificou a

184

substituí-la. Encaminhamento: Aprovar a indicação da professora Maria Carmen Morais para

185

substituir a professora Maria Danielle Rodrigues Marques como suplente da professora Rosilene

186

Abreu Portella Corrêa no Colegiado do curso de Bacharelado em Matemática. Em votação:

187

Aprovada. 12. Assuntos Gerais: 12.1. A professora Margarida fez um agradecimento à professora

188

Carmen pelo excelente trabalho realizado durante o exercício de sua função como coordenadora

189

do curso de Licenciatura em Física. A professora Carmen também agradeceu à professora e aos

190

docentes Vinicius, Danielle, Luciano, Marciano e Thiago Jordem, além do secretário do curso,

191

Willian, por todo o apoio prestado a ela durante o exercício de seu mandato. 12.2. O professor

192

Marciano disse que a partir da próxima segunda-feira ele e o professor Horacio estariam

193

assumindo as funções de coordenador e vice-coordenador do curso de Licenciatura em Física. O

194

professor Vinicius desejou novamente boa sorte aos professores nas novas funções e também

195

agradeceu à professora Carmen. A professora Carmen se colocou à disposição da nova

196

coordenação para contribuir com o que fosse necessário. Nada mais havendo a tratar, a reunião

197

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

198

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

199

Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra. Santo Antônio de Pádua, 12 de janeiro de

200

2022. Gessy Rosalino do Couto __________________________________ e Vinicius Mendes Couto

201

Pereira_____________________________________________________.----------------------------------

202
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