
 

 
Universidade Federal Fluminense 

Instituto de Ciências Exatas 
 

Ata da 66ª Reunião Ordinária de Colegiado da Unidade   Página 1 de 3 

 

Ata da 66ª Reunião Ordinária de Colegiado da Unidade 
 
Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às treze horas e quarenta e seis minutos, 1 

reuniram-se à sala virtual do Google Meet (meet.google.com/kzb-axbe-wcr), para realização da  2 

sexagésima sexta reunião ordinária de Colegiado da Unidade, o diretor do Instituto de Ciências Exatas 3 

(ICEx), professor Carlos Eduardo Fellows, como presidente da sessão; Michele Lemos de Souza, vice-4 

diretora,  os seguintes membros titulares e suplentes em ordem alfabética: Alan Prata de Paula, Andrea 5 

Aparecida Ribeiro Alves, Edgar Eller Júnior, Elivelton Alves Ferreira, Ivan Wilber Aguilar Maron, Licínio 6 

Lima Silva Portugal, Luísa de Oliveira Almeida, Marina Ribeiro Barros Dias, Mauro Celso Ribeiro,  Rodrigo 7 

Garcia Amorim, Samara Rocha Amorim, Thadeu Josino Pereira Penna e Vera Lucia Prudência dos Santos 8 

Caminha. Falta justificada dos membros: Ana Angélica Rodrigues de Oliveira, Raphael Canejo Dantas, 9 

Nathalia Machado Lima Ferreira e Marina Sequeiros Dias de Freitas. Além dos membros do colegiado 10 

estava (m) presente (s): Eduardo De Souza Lima, José Augusto Oliveira Huguenin, Larissa Vitória Cardoso 11 

Cusielo, Leandro Ferreira Pedrosa, Marcelo Menezes da Silva Gomes, Patrícia Alves Carneiro e Renata 12 

Luz Martins.  A reunião teve como pauta:  item um) Aprovação da ata anterior; item dois) Aprovação 13 

dos Planos de Trabalho (setembro  e outubro de dois mil e vinte) dos servidores lotados no VCX e das 14 

atividades docentes sob chefia direta do Diretor; item três) Atualização do Regimento Interno do ICEx; 15 

item quatro) Organização dos processos de progressões e Informe.  Constatada a existência de quórum, 16 

o presidente abriu a sessão e iniciou no item um, que houve, em regime de votação, a aprovação por 17 

unanimidade, da ata da sexagésima quinta reunião ordinária do colegiado do ICEx, sem alterações.  Em 18 

seguida, passou-se ao item dois que foram aprovados, em bloco,  os planos de trabalhos, Anexo I da 19 

Instrução de Serviço PROGEPE no oito de trinta de abril de dois mil e vinte referente ao mês de setembro 20 

e outubro, dos seguintes servidores: Daniel Rodrigues Cardoso, Eduardo de Souza Lima, Elisabeth De 21 

Moraes D'Andrea, Larissa Vitória Cardoso Cusielo, Letícia Lopes Tavares de Lima, Luísa de Oliveira 22 

Almeida, Marcelo Menezes da Silva Gomes, Nathália Machado Lima Ferreira, Pedro Henrique Lima de 23 

Oliveira Silva, Patrícia Araújo Rios, Rafael Ângelo Nobuyuki Sano, Edgar Eller Junior, André Ebling 24 

Brondani, Patrícia Alves Carneiro, Andréa Aparecida Ribeiro Alves, José Augusto Oliveira Huguenin, 25 

Leandro Ferreira Pedrosa e Carlos Eduardo Fellows. No item três, o professor Fellows explicitou sobre as 26 

razões da atualização do regimento interno do ICEx, que devido a mudança da estrutura organizacional 27 

da universidade com as extinções das UORGs e o corte da FGs , o regimento aprovado em dois mil e 28 

treze do instituto ficou desatualizado.  Diante disso, o professor Fellows sugeriu grupos de trabalho por 29 

setor no ICEx para a confecção de um novo regimento com base na instrução de serviço PROPAN, 30 

número um de quatro de setembro de dois mil e dezenove que institui o guia para elaboração de 31 

regimento interno- segunda edição da UFF. Abriu-se a sessão para discussão. A professora Patrícia 32 

informou que os laboratórios de química já possuem regimento aprovado.  O chefe do STI/ICEx 33 

informou que os laboratórios de informática e o STI possuem regimentos próprios e aprovados.  O 34 

professor Huguenin informou que as coordenações de laboratório inexistem como órgãos e os 35 

laboratórios foram integrados aos departamentos.  A técnica- administrativa Larissa voluntariou-se para 36 

revisar a parte referente a pós-graduação. O professor Huguenin sugeriu que fosse disponibilizado uma 37 

minuta inicial com as informações básicas do regimento interno do instituto para servir de guia para os 38 

grupos setoriais. Sugeriu também quanto ao tramite do documento que os grupos que criarão o 39 

documento poderão fazer uma leitura geral e após aprovação, o documento seguirá para parecer e 40 
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aprovação em plenárias das coordenações, departamentais.  Após avaliação das plenárias de colegiado 41 

de curso e departamentais, seguirá para aprovação em colegiado de curso contendo as atas e pareceres 42 

das instancias inferiores.  Após  discussão, foram criados os seguintes grupos de trabalhos setoriais com 43 

as seguintes sugestões de composição:  Licínio Lima Silva Portugal, André Ebling Brondani e Daniel 44 

Rodrigues Cardoso nas coordenações; José Augusto Oliveira Huguenin, Luísa De Oliveira Almeida e Ivan 45 

Wilber Aguilar Maron nos departamentos; Carlos Eduardo Fellows, Michele Lemos De Souza e Elisabeth 46 

de Moraes D’Andrea; e Ladário da Silva, Larissa Vitória Cardoso Cusielo e Renata Luz Martins na pós-47 

graduação.   O Chefe do STI enviará a direção os nomes dos integrantes do setor.  A criação de grupos 48 

de trabalhos para atualização do regimento interno do ICEx foi aprovada por unanimidade.  Passando 49 

para o item quatro) O professor Fellows passou a palavra a funcionária Elisabeth para explicar o trâmite 50 

referente ao processo de progressão.  Através da apresentação de um fluxo de dados, a funcionária 51 

explicou o trâmite dos processos de promoção funcional docente para classe D (professor associado) e 52 

de progressão funcional de docente dentro da classe D (professor associado).  Explicitou que os 53 

processos que possuem exigências do CPPD estão sendo recebidos, via ofício do departamento, 54 

contendo um resumo das exigências, e encaminhado a comissão de avaliação de progressão funcional do 55 

docente para atendimento das exigências e emissão de novo parecer.  O setor de apoio a direção de posse 56 

do novo parecer, inclui em pauta para aprovação em ata de colegiado de unidade e em seguida envia ao 57 

setor de apoio aos departamentos ata assinada juntamente com o novo parecer assinado.   Os processos 58 

advindos do SEI são enviados ao presidente da banca para emissão e análise dos documentos e emissão do 59 

parecer. Após a assinatura de todos da banca no parecer e aprovação em ata do colegiado de unidade, a ata 60 

e o parecer são incluídos ao processo no SEI, assim como um despacho contendo a ciência e assinatura do 61 

diretor e o processo é enviado ao CPPD para devidas providências. Após apresentação, o professor Fellows 62 

solicitou que incluísse no documento a exigência da data do interstício e o envio do documento para os 63 

docentes.  O professor Huguenin lembrou que houve um comunicado do CPPD que centralizou a 64 

comunicação via departamento e que as exigências estão vindo por e-mail institucional, sendo respondidas 65 

também via e-mail, não havendo trâmites de processos físicos por malote.   O agente protocolizador do ICEx, 66 

Eduardo de Souza Lima explicou sobre os processos abertos antes da pandemia.  Houve uma comunicação 67 

do CPPD, que permitiu que os docentes com processos físicos protocolados durante o período oficial de 68 

isolamento social, desde dezesseis de março de dois mil e vinte, ou com processos protocolados 69 

fisicamente em dois mil e vinte com data anterior ao isolamento social que não saíram da sua unidade 70 

de origem, pudessem substitui-los por novos processos no SEI.  Neste caso, os docentes que quiserem 71 

migrar o processo físico para o SEI, foi informado que deverão entrar em contato com o agente 72 

protocolizador que orientará sobre os procedimentos. No entanto, processo que já tramitaram até a 73 

CPPD serão avaliados fisicamente. Em informes, o professor Fellows informou que a PROAD vai liberar 74 

uma verba fora da LO para aquisição de materiais necessários para as aulas práticas no ano de dois mil e 75 

vinte um. Sobre este assunto, será enviado um e-mail contendo o prazo e melhores informações.  Como 76 

nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião ordinária às quatorze horas e quarenta e três minutos 77 

e eu, Elisabeth de Moraes D’Andrea, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada pelo Colegiado, 78 

será assinada por mim e pelo presidente da reunião, em virtude do isolamento social referente à 79 

pandemia do Covid-dezenove. 80 
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