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ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS, BIOLÓGICAS E 
DA TERRA 

 

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e cinco minutos, foi 1 

realizada, por videoconferência, a 95ª Reunião Ordinária do Departamento de Ciências Exatas, 2 

Biológicas e da Terra, sob a presidência da professora Joviana Sartori de Souza. Estiveram 3 

presentes os seguintes docentes: André Luiz Gomes da Silva, Cléber de Almeida Corrêa Júnior, 4 

Érika Silos de Castro Batista, Fábio Pacheco Ferreira, Fabrízzio Condé de Oliveira, Francisco de 5 

Assis Alves da Silva, Georgia Regina Rodrigues Gomes Poly, Gustavo Silva Semaan, Jean Carlos 6 

Miranda da Silva, João Bosco Bezerra de Farias, Juan Lucas Nachez, Laci Mary Barbosa Manhães, 7 

Luciano Gomes de Medeiros Junior, Luiz Antônio Vieira Mendes, Marcelo Garcia Simão, Marcelo 8 

Nocelle de Almeida, Marciano Alves Carneiro, Margarida dos Santos Pacheco, Maria Carmen 9 

Morais, Maurício Rodrigues Silva, Nicole Brand Ederli, Patrícia Yukari Sato Rampazo, Rodolfo 10 

Alves de Oliveira, Rodrigo Erthal Wilson, Rosilene Abreu Portella Corrêa, Thiago Roberto da Possa 11 

Caramês, Valessa Leal Lessa de Sá Pinto, Wagner Rambaldi Telles e Wendel Mattos Pompilho. 12 

Justificaram a ausência, os docentes: Daniel Costa de Paiva, Igor David da Costa, Renata Bacellar 13 

Mello, Ricardo Silveira Sousa, Sandra Machado de Souza Lima e Thiago Jordem Pereira. Não 14 

justificaram a ausência, os docentes: Diego de Matos Gondim, Glaucia Ribeiro Gonzaga, Tibério 15 

Borges Vale e Vitor Manoel Rodrigues do Nascimento. Docentes em afastamento: Erick Javier 16 

Palacios Escobar, Fernanda Mendonça de Vasconcellos, Francisco Miguel Zamora Inuma, Horacio 17 

Marconi da Silva M. D. Linhares, Juliana Alves Carvalho e Marcos Vinícius Naves Bêdo. A pauta 18 

da reunião foi: 1. Informes; 2. Aprovação da Ata Nº 94, de 06 de abril de 2022; 3. Projetos; 4. 19 

Progressão Funcional; 5. Solicitação de afastamento para Licença Capacitação do professor 20 

Jean Carlos Miranda da Silva; 6. Aprovação de RADs 2021; 7. Assuntos Gerais. Dando início à 21 

reunião, a professora Joviana explicou que estaria substituindo o professor Vinicius por um mês, 22 

devido a sua licença médica, por isso presidiria esta reunião. Logo após, a professora seguiu para 23 

o primeiro ponto da pauta. 1. Informes: 1.1. A professora Joviana informou que o processo 24 

seletivo para escolha do monitor do projeto do professor Luciano havia sido realizado e o 25 

candidato selecionado já estava atuando. Quanto à seleção para o projeto do professor Rodrigo, 26 

ela informou que não houve nenhum candidato inscrito. Por conta disso, ela havia entrado em 27 

contato com ele para avisá-lo que verificaria com a Divisão de Monitoria se seria possível alocar 28 

essa vaga ao projeto de Geometria Analítica, a fim de que não a perdessem. A professora relatou 29 

que o professor Rodrigo havia concordado e ela solicitou à Divisão que fizesse a realocação da 30 

vaga, já que ela como coordenadora de monitoria já não conseguia mais realizar essa alteração. 31 

Ela  disse que a realocação da vaga foi feita para o seu projeto e o processo seletivo aconteceria 32 

na presente data. A professora disse ainda que, embora na última plenária tenha sido discutida 33 

a criação de uma comissão para definição de critérios para distribuição das bolsas de monitoria, 34 

ela não trataria desse assunto nesta reunião, visto que ainda havia tempo até precisarem tratar 35 
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sobre isso novamente. A professora Joviana informou também que os projetos de 36 

desenvolvimento acadêmico, que antes eram registrados como projetos de ensino, no edital 37 

deste ano estavam configurados como projetos de pesquisa. Ela explicou que o objetivo maior 38 

desse tipo de projeto é melhorar o desempenho do aluno durante o curso, porém, agora também 39 

seria preciso introduzir o bolsista na pesquisa. Dessa forma, a professora disse que os membros 40 

da comissão haviam lido o edital deste ano e viram que, de fato, esses projetos se configuravam 41 

como pesquisa. Diante disso, ela informou que os professores que tivessem projetos de 42 

desenvolvimento acadêmico aprovados deveriam encaminhar o comprovante de aprovação da 43 

PROAES, juntamente com o formulário de cadastramento no RAD preenchido, para a comissão 44 

de pesquisa. O professor Thiago Caramês perguntou para qual e-mail ele deveria enviar os 45 

documentos e a professora Joviana disse que solicitaria à servidora Gessy que enviasse a todos 46 

os docentes os endereços de e-mail das comissões. A professora disse ainda que enviaria ao e-47 

mail de todos a informação que havia dado sobre os projetos de desenvolvimento acadêmico. O 48 

professor Luciano comentou que não bastava que os professores tivessem os projetos de 49 

desenvolvimento acadêmico aprovados, pois era necessário que eles estivessem sendo 50 

desenvolvidos. Ele explicou que são os alunos que escolhem os projetos e, mesmo que eles 51 

estivessem aprovados, se nenhum estudante os escolhesse não seria possível executá-los. A 52 

professora Joviana disse que realmente não tinha lógica enviar as informações à comissão se os 53 

projetos não estivessem sendo desenvolvidos. Finalizando seus informes, a professora Joviana 54 

disse aos docentes que, como eles precisaram marcar suas férias antes da divulgação do 55 

calendário escolar de 2022, o período agendado para o meio do ano por alguns professores 56 

estava coincidindo com o período letivo. Dessa forma, ela solicitou aos docentes que estivessem 57 

nessa situação que realizassem a remarcação de suas férias. Ela disse que alguns já haviam feito 58 

as solicitações, mas que elas ficariam pendentes até o retorno do professor Vinicius, visto que 59 

ela não possui acesso ao sistema para atendê-las. 1.2. A professora Margarida informou que a 60 

comissão já estava analisando os relatórios de cumprimento de metas do plano de trabalho 61 

remoto dos docentes e ela acreditava que até o final do mês os resultados já poderiam ser 62 

entregues e a aprovação feita na próxima reunião. 1.3. O professor Marciano informou que, na 63 

última semana, foi realizado o processo seletivo na área de Física e Ensino de Física e o candidato 64 

havia sido aprovado. Ele disse que o resultado já havia sido homologado e que, em breve, ele 65 

seria convocado para assinatura do contrato. 1.4. O professor André informou que, na última 66 

segunda-feira, o INFES havia participado de uma reunião pública do deputado Glauber Braga para 67 

a escolha de projetos de Universidades para recebimento de uma emenda parlamentar no valor 68 

de R$ 1.000.000,00. O professor disse que o Instituto já havia participado de outras duas 69 

reuniões, mas não teve seu projeto escolhido. Entretanto, nessa última reunião, o INFES, em 70 

parceria com os institutos de Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes e Nova Friburgo, havia sido 71 

contemplado. Ele disse que o valor seria repartido igualmente entre os institutos e, no INFES, 72 

seria utilizado para equipar os laboratórios. 1.5. O professor Bosco disse que seu informe era 73 

também um agradecimento, já que, diante de tanta escassez e dificuldade, seu projeto de 74 

extensão intitulado “Ciclos de estudos em Etnomatemática” havia sido contemplado com uma 75 

bolsa e já estava em execução. 1.6. O professor Marcelo Nocelle informou que a redistribuição 76 

da professora Luana Baltar para o PEB já havia sido publicada e até o próximo dia onze ela deveria 77 

se apresentar à Universidade. 2. Aprovação da Ata Nº 94, de 06 de abril de 2022: A professora 78 

Joviana disse que a ata havia sido enviada anteriormente para apreciação de todos por e-mail e 79 

que apenas o professor Luciano havia solicitado uma alteração do texto, que já havia sido 80 

realizada. Encaminhamento: Aprovar a Ata Nº 94, de 06 de abril de 2022. Em votação: Aprovada. 81 
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3. Projetos: 3.1. Pesquisa: Encaminhamento: Aprovar o projeto de pesquisa intitulado “Classes 82 

de funções ultradiferenciáveis globais e suas propriedades”, submetido pela professora Patrícia 83 

Yukari Sato Rampazo. Em votação: Aprovado. 3.2. Extensão: 3.2.1. Encaminhamento: Aprovar o 84 

projeto de extensão intitulado “Laboratório Avançado de Prototipagem e Instrumentação de 85 

Ensino”, submetido pelo professor Luiz Antônio Vieira Mendes. Em votação: Aprovado. 3.2.2. 86 

Encaminhamento: Aprovar a renovação do projeto de extensão “O Clube da Matemática como 87 

ambiente de aprendizagem e espaço de formação docente – EDITAL PDPA 2020 – PREFEITURA”, 88 

submetido pelo professor Vinicius Mendes Couto Pereira. Em votação: Aprovado. 4. Progressão 89 

Funcional: Encaminhamento: Aprovar a progressão funcional da professora Laci Mary Barbosa 90 

Manhães, de Adjunto C1 para Adjunto C2, que teve parecer favorável apresentado pela comissão 91 

avaliadora. Em votação: A progressão funcional foi aprovada pela plenária departamental. 5. 92 

Solicitação de afastamento para Licença Capacitação do professor Jean Carlos Miranda da Silva: 93 

A professora Joviana perguntou ao professor Marcelo Nocelle, coordenador do curso de 94 

Licenciatura em Ciências Naturais, se ele gostaria de comentar algo sobre a solicitação de 95 

afastamento do professor Jean. O professor Marcelo explicou que a concessão de Licença 96 

Capacitação ao professor já havia sido discutida e aprovada pelo colegiado do curso no mês 97 

passado. Encaminhamento: Aprovar a Licença Capacitação do professor Jean Carlos Miranda da 98 

Silva, no período de 24 de setembro a 22 de dezembro de 2022. Em votação: Aprovada. 6. 99 

Aprovação de RADs 2021: A professora Joviana disse que alguns professores haviam 100 

encaminhado o RAD 2021 para aprovação, cumprindo as exigências de 1840 horas e envio dos 101 

comprovantes das atividades lançadas. Encaminhamento: Aprovar o RAD 2021 dos seguintes 102 

professores: André Luiz Gomes da Silva, Jean Carlos Miranda da Silva, Marcelo Nocelle de 103 

Almeida, Maria Carmen Morais, Maurício Rodrigues Silva, Sandra Machado de Souza Lima e 104 

Thiago Roberto da Possa Caramês. Em votação: Aprovados. 7. Assuntos Gerais: 7.1. A professora 105 

Margarida comentou que uma postagem sobre um evento de roda de jongo e caxambu que 106 

acontecerá em Santo Antônio de Pádua a havia deixado feliz e a feito recordar de uma história. 107 

Ela comentou que há um cruzeiro na cidade que foi conquistado pela UFF para que os jongueiros 108 

pudessem se organizar e até mesmo construir um espaço para exposições e eventos. Ela disse 109 

que já haviam tentado derrubá-lo e a Universidade foi quem interviu para que isso não 110 

acontecesse, pois se tratava de um patrimônio histórico. A professora explicou que a postagem 111 

a havia alegrado, pois apesar de o tempo ter passado o respeito e reconhecimento pelo trabalho 112 

que foi realizado pela UFF ainda existia. 7.2. O professor Marciano disse que havia sido publicada 113 

a designação da banca do Instituto de Física que avaliará os professores do curso de Física do 114 

INFES que irão progredir na classe de associado neste ano. 7.3. A professora Joviana pediu aos 115 

professores que, caso abrissem processos no SEI que necessitassem de ações da chefia, que 116 

informassem por e-mail ao Departamento para que ela ficasse ciente e pudesse fazer os 117 

encaminhamentos no prazo. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quatorze 118 

horas e trinta e três minutos. Para constar, eu, Gessy Rosalino do Couto, Secretária, lavro a 119 

presente ata, que assino juntamente com Joviana Sartori de Souza, Subchefe do Departamento 120 

de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra. 121 
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