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1

Ata da Reunião Ordinária nº 93 do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra

2

(PEB). Aos dois dias do mês de fevereiro 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, Joviana Sartori de

10

Souza Laci Mary Barbosa Manhães, Luciano Gomes de Medeiros Junior, Luiz Antônio Vieira

11

Mendes, Marcelo Garcia Simão, Marcelo Nocelle de Almeida, Marciano Alves Carneiro, Margarida

12

dos Santos Pacheco, Maria Carmen Morais, Maria Danielle Rodrigues Marques, Maurício

13

Rodrigues Silva, Ricardo Silveira Sousa, Rodolfo Alves de Oliveira, Rosilene Abreu Portella Corrêa,

14

Thiago Jordem Pereira, Thiago Roberto da Possa Caramês, Tibério Borges Vale, Vitor Manoel

15

Rodrigues do Nascimento, Wagner Rambaldi Telles e Wendel Mattos Pompilho. Justificaram a

16

ausência, as professoras: Patrícia Yukari Sato Rampazo e Sandra Machado de Souza Lima. Não

17

justificou a ausência, o professor: Rodrigo Erthal Wilson. Professores em afastamento: Erick

18

Javier Palacios Escobar, Fernanda Mendonça de Vasconcellos, Francisco Miguel Zamora Inuma,

19

Geórgia Regina Rodrigues Gomes Poly, Juan Lucas Nachez, Juliana Alves Carvalho, Marcos Vinícius

20

Naves Bêdo, Nicole Brand Ederli e Renata Bacellar Mello. A pauta da reunião foi: 1. Informes; 2.

21

Aprovação da Ata Nº 92, de 12 de janeiro de 2022; 3. Projetos; 4. Progressão Funcional; 5.

22

Aprovação de RADs; 6. Abertura de Processo Seletivo para Professor Substituto para a área de

23

Física e Ensino de Física; 7. Assuntos Gerais. Iniciam-se os trabalhos. 1. Informes: 1.1. O professor

24

Fabrízzio, presidente da comissão eleitoral para escolha dos novos coordenador e vice-

25

coordenador do curso de Licenciatura em Matemática, informou que a consulta eleitoral será

26

realizada nos dias 08, 09 e 10 de fevereiro; a apuração e a divulgação do resultado serão no dia 14

27

de fevereiro e o resultado final será divulgado no dia 18 de fevereiro. 1.2. A professora Joviana,

28

coordenadora de monitoria, disse que havia enviado um e-mail aos demais, encaminhando o

29

Edital de Monitoria 2022. Ela informou que o prazo para submissão dos projetos será até o dia 07

30

de fevereiro e que, até o momento, havia dois projetos do PEB inscritos. A professora informou
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ainda que no dia 27 de janeiro havia participado de uma reunião com a Divisão de Monitoria, que

32

ressaltou que nos próximos projetos não poderá ser utilizado o termo “ensino remoto”, permitido

33

até o ano anterior. Ela pediu aos professores que ainda fossem submeter os projetos que

34

priorizassem o uso de termos como “processo de ensino-aprendizagem com recursos

35

tecnológicos” ou “ensino híbrido”. 2. Aprovação da Ata Nº 92, de 12 de janeiro de 2022: A ata foi

36

enviada anteriormente para apreciação de todos por e-mail. As alterações solicitadas foram

37

realizadas. Encaminhamento: Aprovar a Ata Nº 92, de 12 de janeiro de 2022. Em votação:

38

Aprovada. 3. Projetos: 3.1. Pesquisa: Encaminhamento: Aprovar os seguintes projetos de

39

pesquisa que tiveram pareceres favoráveis apresentados pela comissão: “Subjetividade, Memória

40

e Violência do Estado” e “Filosofias da Educação Matemática: espectros da diferença”, submetidos

41

pelo

42

Encaminhamento: Aprovar a renovação dos seguintes projetos, que irão concorrer ao Edital de

43

Bolsas de Extensão 2022: “Ciclo de Estudos em Etnomatemática”, submetido pelo professor João

44

Bosco Bezerra de Farias, e "O Uso de Softwares de Domínio Público como Ferramenta de Auxílio

45

na Aprendizagem de Conteúdos Matemáticos", submetido pelo professor Wagner Rambaldi Telles.

46

Em votação: Aprovados. 4. Progressão Funcional: 4.1. Encaminhamento: Aprovar a progressão

47

funcional da professora Érika Silos de Castro Batista, de Adjunto C3 para Adjunto C4, que teve

48

parecer favorável apresentado pela comissão avaliadora. Em votação: A progressão foi aprovada

49

pela plenária departamental. 4.2. Encaminhamento: Aprovar a progressão funcional do professor

50

Marcelo Garcia Simão, de Adjunto C2 para Adjunto C3, que teve parecer favorável apresentado

51

pela comissão avaliadora. Em votação: A progressão foi aprovada pela plenária departamental. 5.

52

Aprovação de RADs: 5.1. Encaminhamento: Aprovar o RAD 2020 do professor Fábio Pacheco

53

Ferreira. Em votação: Aprovado. 5.2. Encaminhamento: Aprovar o RAD 2021 dos seguintes

54

professores: Gustavo Silva Semaan, Igor David da Costa, Marcos Vinicius Naves Bêdo, Maria

55

Danielle Rodrigues Marques e Nicole Brand Ederli. Em votação: Aprovados. 6. Abertura de

56

Processo Seletivo para Professor Substituto para a área de Física e Ensino de Física: A professora

57

Danielle informou que seu processo de licença por motivo de afastamento do cônjuge já estava no

58

Ministério da Educação e acreditava que, em breve, a autorização seria publicada. Assim, o

59

professor Horacio sugeriu que fosse aprovada, nesta reunião, a banca examinadora do processo

60

seletivo para contratação de um professor para substituí-la. Após discussão sobre a validade da

professor

Diego de

Matos

Gondim. Em

votação:

Aprovados. 3.2.

Extensão:
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aprovação anterior à publicação da licença da professora, foi decidido que a abertura do processo

62

seletivo e sua banca examinadora seria aprovada nesta reunião, a fim de não atrasar o processo

63

de contratação do professor substituto, já que no mês de março não haverá plenária

64

departamental, devido às férias dos docentes. 6.1. Encaminhamento: Aprovar a abertura de

65

Processo Seletivo para Professor Substituto na área de Física e Ensino de Física, Adjunto A, 40h,

66

com exigência de Graduação em Bacharelado ou Licenciatura em Física, Astronomia ou Engenharia

67

e Doutorado em Física, Astronomia, Ciências, Engenharia, Matemática, Computação, Educação ou

68

Ensino de Física, para preenchimento de 1 (uma) vaga, referente à Licença por motivo de

69

afastamento do cônjuge da professora

70

854750). Em votação: Aprovada. 6.2. Encaminhamento: Aprovar os pesos 4 (quatro), 4 (quatro) e

71

2 (dois) para a prova escrita, a prova didática e o currículo, respectivamente, e o pesos 1 (um) para

72

o Grupo I, 5 (cinco) para o Grupo II, 1 (um) para o Grupo III e 3 (três) para o Grupo IV do barema de

73

avaliação do currículo. Em votação: Aprovados. 6.3. Encaminhamento: Aprovar a Comissão

74

Avaliadora para o Processo Seletivo na área de Física e Ensino de Física, composta pelos seguintes

75

membros: Marciano Alves Carneiro (Presidente), Luciano Gomes de Medeiros Junior, Thiago

76

Roberto da Possa Caramês e Luiz Antônio Vieira Mendes (Suplente). Em votação: Aprovada. 7.

77

Assuntos Gerais: 7.1. A professora Margarida explicou aos novos professores sobre a dinâmica da

78

Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) para a submissão de projetos para concorrerem aos editais de

79

extensão. Ela disse que os editais de bolsas, geralmente, são publicados no fim ou no início de

80

cada ano. Esses editais são divididos em duas modalidades de bolsas: uma para projetos novos e

81

outra para a renovação de projetos. Ela disse que os editais estavam abertos até o dia 25 de

82

fevereiro e que era necessário anexar a ata de aprovação dos projetos pelo Departamento para

83

poder inscrevê-los. Sendo assim, ela disse que, caso alguém tivesse interesse em concorrer aos

84

editais, esse era o momento para apresentar os projetos para aprovação. Disse ainda que esses

85

projetos não passam pela apreciação da comissão, já que são julgados pela comissão da PROEX.

86

7.2. O professor Ricardo destacou que, tendo em vista a previsão do retorno presencial e o plano

87

de contingências do INFES, as chefias de departamento e coordenações iriam ser informadas pela

88

Direção sobre a capacidade das salas de aula do Instituto, a fim de programarem o horário do

89

próximo semestre. Ele explicou que poderia haver a necessidade de divisão das turmas que

90

fossem muito grandes, o que poderia acarretar em uma carga horária maior aos docentes. 7.3. O

Maria Danielle Rodrigues Marques (código de vaga
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professor Vinicius explicou que a Direção do INFES estava liderando a conversa entre chefias de

92

departamento e coordenadores para o planejamento das atividades acadêmicas presenciais,

93

referentes ao ano letivo de 2022. Ele explicou ainda que, como a minuta do CEPEX sobre o assunto

94

estava sendo discutida e votada neste dia, eles ainda não tinham muitas certezas sobre como o

95

retorno presencial será feito. Como o professor Ricardo já havia comentado, ele disse que estava

96

sendo feito um mapeamento sobre a capacidade das salas de aula, respeitando-se o

97

distanciamento de um metro entre as cadeiras, para orientar a alocação das turmas no próximo

98

semestre. Ele disse que haveria outra reunião com a Direção, na próxima semana, para discutirem

99

novamente sobre as variáveis envolvidas no retorno, de acordo com o resultado da votação da

100

minuta do CEPEX. O professor explicou também que a Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90,

101

de 28 de setembro de 2021, estabelece as condições pelas quais os servidores públicos federais

102

podem permanecer em trabalho remoto, mediante autodeclaração. Diante disso, o Departamento

103

faria um levantamento com os professores, de modo a verificar quantos deles estariam habilitados

104

ou não para o retorno presencial, considerando-se as condições da Instrução Normativa citada. Ele

105

disse que seria enviado um e-mail a todos e solicitou que o respondessem o mais breve possível, a

106

fim de auxiliar no planejamento das atividades para o próximo período letivo. A professora

107

Danielle ponderou que seria complicado para os alunos frequentarem aulas on line e presenciais

108

em horários próximos, caso houvesse algum professor impossibilitado de retornar. O professor

109

Vinicius disse que, a princípio, o Departamento faria o levantamento para, em seguida, verificar

110

quais seriam as possibilidades viáveis para o horário. O professor Gustavo questionou se os

111

colegiados dos cursos estavam estudando sobre o assunto e o professor Vinicius disse que os

112

coordenadores dos cursos estavam diretamente envolvidos nessas discussões e acreditava que,

113

tão logo quanto fosse possível, eles levariam o assunto aos colegiados. A professora Mary

114

perguntou sobre a situação do servidor que é responsável por pessoa idosa com comorbidades e o

115

professor Vinicius pediu a ela que verificasse as condições trazidas pela Instrução Normativa que

116

seria enviada por e-mail. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e

117

quarenta e quatro minutos. Para constar, eu, Gessy Rosalino do Couto, lavro a presente ata, que

118

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

119

Ciências Exatas, Biológicas e da Terra. Santo Antônio de Pádua, 02 de fevereiro de 2022. Gessy

120

Rosalino do Couto ___________________ e Vinicius Mendes Couto Pereira__________________.
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