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ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS, BIOLÓGICAS E 
DA TERRA 

 

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e dezesseis minutos, 1 

foi realizada, por videoconferência, a 96ª Reunião Ordinária do Departamento de Ciências Exatas, 2 

Biológicas e da Terra, sob a presidência do professor Vinicius Mendes Couto Pereira. Estiveram 3 

presentes os seguintes docentes: André Luiz Gomes da Silva, Daniel Costa de Paiva, Diego de 4 

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

Francisco de Assis Alves da Silva, Georgia Regina Rodrigues Gomes Poly, Gustavo Silva Semaan, 6 

Igor David da Costa, Jean Carlos Miranda da Silva, João Bosco Bezerra de Farias, Joviana Sartori 7 

de Souza, Laci Mary Barbosa Manhães, Luana de Almeida Pereira Baltar, Luciano Gomes de 8 

Medeiros Junior, Luiz Antônio Vieira Mendes, Marcelo Garcia Simão, Marcelo Nocelle de 9 

Almeida, Marciano Alves Carneiro, Margarida dos Santos Pacheco, Maria Carmen Morais, 10 

Maurício Rodrigues Silva, Nicole Brand Ederli, Patrícia Yukari Sato Rampazo, Renata Bacellar 11 

Mello, Ricardo Silveira Sousa, Rodolfo Alves de Oliveira, Rodrigo Erthal Wilson, Sandra Machado 12 

de Souza Lima, Thiago Roberto da Possa Caramês, Tibério Borges Vale, Valessa Leal Lessa de Sá 13 

Pinto, Wagner Rambaldi Telles e Wendel Mattos Pompilho. Justificaram a ausência, os docentes: 14 

Cléber de Almeida Corrêa Junior, Glaucia Ribeiro Gonzaga, Rosilene de Abreu Portella Corrêa e 15 

Thiago Jordem Pereira. Não justificaram a ausência, os docentes: Juan Lucas Nachez e Vitor 16 

Manoel Rodrigues do Nascimento. Docentes em afastamento: Erick Javier Palacios Escobar, 17 

Fernanda Mendonça de Vasconcellos, Francisco Miguel Zamora Inuma, Horacio Marconi da Silva 18 

M. D. Linhares, Juliana Alves Carvalho e Marcos Vinícius Naves Bêdo. A pauta da reunião foi: 1. 19 

Informes; 2. Aprovação da Ata Nº 95, de 04 de maio de 2022; 3. Projetos; 4. Progressão 20 

Funcional; 5. Solicitação de afastamento para pós-doutorado da professora Sandra Machado 21 

de Souza Lima; 6. Apresentação do resultado da avaliação dos Relatórios de Cumprimento de 22 

Metas dos Planos de Trabalho Remoto 2021. 7. Aprovação de RADs 2021; 8. Assuntos Gerais. 23 

Iniciando a reunião, o professor Vinicius agradeceu a todos que enviaram mensagens estimando 24 

a melhora de sua saúde e, especialmente, à professora Joviana, que o substituiu durante sua 25 

ausência, e à servidora Gessy pelo apoio administrativo ao Departamento. Logo após, o professor 26 

seguiu para o primeiro ponto da pauta. 1. Informes: 1.1. O professor Luciano disse que havia 27 

participado de uma seleção para a coordenação de área do PIBID e, como havia sido selecionado, 28 

precisava de uma ata do Departamento aprovando seu trabalho como coordenador. O professor 29 

Vinicius disse que isso poderia ser tratado nos assuntos gerais, realizando uma votação pela 30 

plenária. A professora Margarida argumentou que considerava mais acertado ser solicitada a 31 

permissão da plenária para incluir o assunto como um ponto de pauta, visto que nos assuntos 32 

gerais não podem ser realizadas votações. O professor Luciano explicou que havia recebido a 33 

solicitação após o encerramento do prazo para envio dos pedidos de inclusão de pontos de pauta 34 

para esta reunião, por isso não havia feito o pedido. Ele questionou então se haveria plenária 35 
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departamental no próximo mês. Após ser informado que haveria reunião em julho e ter 36 

verificado que o prazo para envio da ata seria até o dia quinze do mesmo mês, o professor 37 

Luciano disse que o assunto poderia ser tratado na próxima plenária. 1.2. O professor Fabrízzio, 38 

presidente da Comissão Eleitoral Local, informou que o edital para a eleição dos novos 39 

coordenador e vice-coordenador do curso de Ciências Naturais havia sido publicado em 40 

dezessete de maio, porém, como não houve chapas inscritas, ele foi reaberto em vinte e sete de 41 

maio. O professor disse que o novo prazo de inscrição seria de primeiro a oito de junho. O 42 

professor Vinicius salientou que era muito importante que os professores que atuam no curso se 43 

mobilizassem para concorrerem à eleição. O professor Luciano reforçou que qualquer professor 44 

do Departamento que ministra aulas no curso poderia concorrer. 1.3.  A professora Margarida 45 

comentou sobre a portaria da UFF que estabelece o retorno do uso de máscaras em todos os 46 

seus campi. Ela disse que se preocupava com a situação na Universidade, visto que, embora a 47 

Covid 19 ainda não tenha acabado, soube que havia alunos que estavam aglomerando e não 48 

estavam aceitando abrir as janelas das salas de aula. O professor Vinicius agradeceu à professora 49 

pela lembrança acerca da informação e disse que era importante reforçar sobre o retorno da 50 

obrigatoriedade do uso de máscaras na UFF a partir desta data. 1.4. O professor Maurício disse 51 

que enviaria um e-mail aos docentes do curso de Computação solicitando alguns dados para 52 

elaboração de uma planilha sobre os trabalhos finais de curso, a fim de organizar as datas de 53 

defesa deste semestre. 1.5. O professor Daniel informou que a autorização da sua Licença 54 

Capacitação havia sido publicada no Boletim de Serviço. 1.6. O professor Vinicius apresentou e 55 

deu as boas-vindas à professora Luana Baltar, recém-chegada ao Departamento, redistribuída na 56 

vaga remanescente da aposentadoria da professora Célia. A professora agradeceu a todos pela 57 

recepção. 2. Aprovação da Ata Nº 95, de 04 de maio de 2022: O professor Vinicius disse que a 58 

ata havia sido enviada anteriormente para apreciação de todos por e-mail e que a alteração 59 

solicitada havia sido realizada. Encaminhamento: Aprovar a Ata Nº 95, de 04 de maio de 2022. 60 

Em votação: Aprovada. 3. Projetos: 3.1. Ensino: 3.1.1. Encaminhamento: Aprovar os seguintes 61 

projetos de ensino: “Iniciação à Docência Matemática: Trabalhando diferentes metodologias e 62 

recursos didáticos na sala de aula da Educação Básica”, submetido pela professora Valessa Leal 63 

Lessa de Sá Pinto; “A disciplina de Álgebra Linear I em detalhes – Monitoria Voluntária”, 64 

submetido pelo professor Fábio Pacheco Ferreira; e “Formação e Instrumentação para o Ensino 65 

e Pesquisa”, submetido pelo professor Luiz Antônio Vieira Mendes. Em votação: Aprovados. 66 

3.1.2. A professora Sandra, presidente da Comissão de Ensino, solicitou que o prazo para envio 67 

dos projetos para análise da comissão fosse alterado. Ela propôs que o prazo fosse de vinte dias 68 

antes da reunião na qual os projetos deveriam ser aprovados. A professora argumentou que o 69 

atual prazo de quinze dias tem sido curto para o trâmite de avaliação e atendimento às alterações 70 

solicitadas aos docentes. O professor Luciano disse que esse prazo poderia ser adotado para 71 

todas as comissões, pois analisar um projeto era uma tarefa complexa que demandava tempo. O 72 

professor Vinicius perguntou aos docentes se todos estavam de acordo com o prazo sugerido. A 73 

plenária departamental aprovou o prazo sugerido pela professora Sandra para envio dos projetos 74 

às comissões de Ensino, Pesquisa e Extensão. 3.2. Pesquisa: 3.2.1. Encaminhamento: Aprovar o 75 

projeto de pesquisa: “Introdução às Equações Diferenciais Parciais – Equação do Calor”, 76 

submetido pela professora Sandra Machado de Souza Lima. Em votação: Aprovado. 3.2.2. A 77 

comissão apresentou os seguintes projetos aprovados em editais externos: “Eventos extremos 78 

com risco de inundação no Noroeste Fluminense: Modelagem computacional para apoiar a 79 

tomada de decisão”, submetido pelo professor Wagner Rambaldi Telles, e “Técnicas de 80 



 
 

 

3 de 4 
 

Inteligência Computacional para melhoria do processo de produção e divulgação de estatísticas 81 

oficiais”, submetido pelo professor Gustavo Silva Semaan. 3.3. Extensão: 3.3.1. 82 

Encaminhamento: Ratificar a aprovação ad referendum dos projetos “Implementando 83 

Laboratórios de Educação Matemática Inclusivos (LEMi) em dois campi interiorizados da UFF”, 84 

submetido pela professora Érika Silos de Castro Batista, e “Um laboratório de Física com 85 

arduíno”, submetido pelo professor Luiz Antônio Vieira Mendes. Em votação: Aprovados. 3.3.2. 86 

A professora Margarida ressaltou que os projetos aprovados ad referendum foram submetidos 87 

ao Edital FOEXT e serão avaliados pela PROEX, entretanto, ela explicou que a comissão havia 88 

contribuído com os professores na escrita dos projetos. Explicou ainda que tudo precisou ser 89 

feito às pressas, pois o edital havia sido lançado neste mês. Os professores Luiz e Érika 90 

agradeceram o apoio da Comissão de Extensão e da Chefia Departamental para viabilizar a 91 

submissão dos projetos. 3.3.3. O professor Marciano manifestou sua vontade de deixar a 92 

Comissão de Extensão, porém, disse que o assunto poderia ser discutido na próxima reunião. O 93 

professor Vinicius disse que a substituição do professor só seria tratada nesta reunião se já 94 

houvesse algum docente interessado. A professora Carmen disse que poderia substituí-lo na 95 

comissão. Encaminhamento: Aprovar a substituição do professor Marciano Alves Carneiro pela 96 

professora Maria Carmen Morais na Comissão Extensão. Em votação: Aprovada. 4. Progressão 97 

Funcional: 4.1. Encaminhamento: Aprovar a progressão funcional do professor Fábio Pacheco 98 

Ferreira, de Adjunto C3 para Adjunto C4, que teve parecer favorável apresentado pela comissão 99 

avaliadora. Em votação: A progressão funcional foi aprovada pela plenária departamental. 4.2. 100 

Encaminhamento: Aprovar a comissão avaliadora da progressão funcional do professor Jean 101 

Carlos Miranda da Silva, de Adjunto C3 para Adjunto C4, formada pelos seguintes membros: 102 

Luana de Almeida Pereira Baltar (Presidente), Laci Mary Barbosa Manhães e Georgia Regina 103 

Rodrigues Gomes Poly. Em votação: Aprovada. 4.3. Encaminhamento: Aprovar a comissão 104 

avaliadora da progressão funcional da professora Renata Bacellar Mello, de Adjunto C3 para 105 

Adjunto C4, formada pelos seguintes membros: Jean Carlos Miranda da Silva (Presidente), Fábio 106 

Pacheco Ferreira e Nicole Brand Ederli. Em votação: Aprovada. 5. Solicitação de afastamento 107 

para pós-doutorado da professora Sandra Machado de Souza Lima: O professor Vinicius 108 

explicou que a solicitação de afastamento para pós-doutorado da professora Sandra já havia sido 109 

aprovada pelos colegiados dos cursos de Licenciatura e de Bacharelado em Matemática e passou 110 

a palavra a ela para que fornecesse mais informações sobre o assunto. A professora Sandra disse 111 

que havia surgido a oportunidade de dar continuidade à sua área de pesquisa com um grupo da 112 

Universidade Federal de São Carlos que já vem trabalhando. Disse ainda que no ano passado eles 113 

haviam publicado um artigo e, neste ano, já haviam recebido um aceite de uma revista 114 

internacional. A professora explicou que vem lecionando disciplinas muito diversas e que não 115 

tem tido tempo para se dedicar à sua pesquisa, dessa forma, acreditava que o afastamento lhe 116 

propiciaria aprofundá-las, além de conhecer outros métodos e submeter novos resultados. Em 117 

seguida, o professor Vinicius encaminhou o pedido para votação da plenária. Encaminhamento: 118 

Aprovar o afastamento no país da professora Sandra Machado de Souza Lima, para realização de 119 

pós-doutorado, no período de 29 de agosto de 2022 a 28 de agosto de 2023, na Universidade 120 

Federal de São Carlos (UFSCar). Em votação: Aprovado. 6. Apresentação do resultado da 121 

avaliação dos Relatórios de Cumprimento de Metas dos Planos de Trabalho Remoto 2021: A 122 

professora Margarida informou que a comissão havia estabelecido um prazo para a conclusão de 123 

seu trabalho, que já estava praticamente concluído, aguardando apenas alguns professores 124 

reencaminharem os seus relatórios. A professora explicou que um modelo de relatório havia sido 125 
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aprovado pela plenária, visando padronizar a metodologia de trabalho, entretanto alguns 126 

docentes não o haviam seguido, o que havia dificultado a avaliação. Ela esclareceu que a 127 

comissão havia contatado esses docentes e solicitado que adequassem seus relatórios conforme 128 

o modelo, no prazo de dez dias, a fim de que a avaliação pudesse ser realizada seguindo o critério 129 

aprovado. Diante disso, a professora Margarida pediu ao professor Vinicius que concedesse mais 130 

dez dias para que a comissão entregasse os resultados de seu trabalho. O professor Vinicius 131 

agradeceu a todos da comissão pelo trabalho já realizado e disse que o prazo solicitado estava 132 

concedido. O professor Gustavo questionou se os relatórios seriam todos aprovados juntos ou 133 

se aqueles que não estavam com pendências já poderiam ser aprovados. A professora Margarida 134 

disse que a comissão pretendia enviar as avaliações conjuntamente ao Departamento, porém, o 135 

docente que não tivesse recebido uma notificação da comissão poderia considerar seu relatório 136 

aprovado. 7. Aprovação de RADs 2021: Encaminhamento: Aprovar o RAD 2021 dos seguintes 137 

professores: Luiz Antônio Vieira Mendes e Wagner Rambaldi Telles. Em votação: Aprovados. 8. 138 

Assuntos Gerais: Não houve assunto gerais. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada 139 

às quatorze horas e cinquenta e três minutos. Para constar, eu, Gessy Rosalino do Couto, 140 

Secretária, lavro a presente ata, que assino juntamente com Vinicius Mendes Couto Pereira, 141 

chefe do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra. 142 

 
 

 

 

 

    Vinicius Mendes Couto Pereira                                        Gessy Rosalino do Couto 
              Chefe do Departamento de Ciências,                                                Secretária 
                     Exatas, Biológicas e da Terra 
 


