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Ata da Reunião Ordinária de Conselho de Coordenação do Centro de Ciências Matemáticas e da 

Natureza – CCMN, realizada no dia 27 de fevereiro de 2019, a partir de 10:00 h, na sala 04 da 

Decania do CCMN, sob a presidência do Vice-Decano, Professor Josefino Cabral Melo Lima. 

Compareceram à Reunião os seguintes conselheiros: Professor Hélio Jacques Rocha Pinto – 

Diretor do Observatório do Valongo; Professor Wladimir Augusto das Neves - Diretor do 

Instituto de Matemática; Professora Anamaria Martins Moreira - Representante dos 

Professores Titulares; Professora Marlice Aparecida Sipoli Marques - Vice-Diretora do Instituto 

de Química; Wladimir Augusto Pereira das Neves – Representante Titular dos Discentes do 

CCMN; Professor Carlos Renato de Carvalho - Representante dos Professores Associados; 

Professora Lúcia Helena Coutinho – Representante dos Professores Adjuntos; Henrique 

Serdeira - Diretor do Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais; 

Professora Belita Koiller - Diretora do Instituto de Física; Professor Nelson Quilula Vasconcelos – 

Representante dos Professores Assistentes; Elton Carneiro Marinho - Suplente do 

representante dos Servidores Técnico-Administrativos; Convidados: Professora Cássia Curan 

Turci (Decana do CCMN – em período de férias); Professor Eduardo Maia (Coordenador do 

Curso Licenciatura em Geografia - IGEO); Professor Rafael Barros – IGEO); Professora Mônica 

Ferreira Moreira Carvalho (Representante do CCMN no CEG - IQ); Professora Marta Eloisa 

Medeiros (Coordenadora Acadêmica de Graduação do CCMN –IQ). O Professor Cabral Lima deu 

início a reunião às 10h10min dando boas vindas aos presentes e em seguida passou aos 

informes: i) Semana de recepção dos estudantes do CCMN (11 a 15/03/2019): O Professor 

Cabral Lima informou que a decania organizou uma recepção aos estudantes das Unidades do 

CCMN, em conjunto com os estudantes do BCMT, curso ligado à Decania. O BCMT completará 

10 anos de existência em 2019 e a Biblioteca Central do CCMN 40 anos. A recepção acontecerá 

de 11 a 15 de março, mas a recepção formal acontecerá no dia 14 de março, quinta-feira, no 

Auditório Roxinho, de 14:00 às 16:00 horas. O Professor Cabral solicitou aos diretores que 

encaminhem a programação de recepção dos estudantes de suas Unidades para serem 

incorporadas àquela do Centro. A Programação será divulgada em breve; ii) Atendimento 

Psicológico no CCMN: A Professora Cássia Turci informou que a licença para o início do 

Atendimento Psicológico no CCMN, fornecida pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP), 

deverá sair no dia 12 de março próximo. O Professor Marcelo de Pádula (Faculdade de 

Farmácia) é o coordenador do programa de Atendimento Psicológico. A iniciativa foi tida pelos 

presentes como muito relevante para a solução de vários problemas emocionais dos 

estudantes. Foi informado que a consulta será gratuita para todos os alunos de graduação e 

pessoas das comunidades no entorno e que será cobrada uma pequena taxa, via FUJB, para o 

atendimento de servidores TAE e professores; iii) Pesquisa Eleitoral para a Reitoria – Gestão 

2019-2023: O Professor Cabral Lima convidou a todos para a apresentação da chapa 10 que 

aconteceria naquele dia 27/02, às 11h30min, no Salão Nobre da Decania. Informou ainda que o 
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CCMN receberá todas as chapas que solicitarem espaço para apresentação; iv) Custo Indireto 

do Projeto – CIP: O Professor Cabral Lima informou que a decania está participando de todas as 

reuniões com a COPPETEC e Reitoria para agilizar o repasse dos recursos oriundos do CIP nas 

próximas semanas; v) CAPES – PRINT: O Professor Cabral Lima se comprometeu a atualizar a 

todos sobre o andamento do CAPES-PRINT; vi) Relatório Comissão Própria de Avaliação (CPA): 

A Professora Cássia informou que o relatório CPA-UFRJ está com 800 páginas e que o Professor 

Helios, presidente da CPA, solicitou que as Unidades façam um resumo das informações 

coletadas. A Professora Cássia irá resumir o relatório da Decania do CCMN e suas Unidades; vii) 

Descarte de bens inservíveis e outros nas dependências do CCMN: Os Professores Cabral Lima 

e Cássia Turci informaram que têm recebido inúmeras reclamações da Prefeitura do Campus e 

de servidores do CCMN quanto ao descarte irregular de lixo nas dependências do CCMN, 

principalmente nos corredores e nos estacionamentos do IGEO e NCE. Atendendo à solicitação 

da Superintendência do CCMN, a Prefeitura irá disponibilizar duas caçambas de forma 

permanente para que o lixo seja despejado de forma correta. As mesmas ficarão localizadas no 

estacionamento do IGEO. Os Professores Cabral e Cássia solicitaram a colaboração de todos 

para o descarte correto dos bens inservíveis;  viii) Superintendente do CCMN – Apresentação – 

Monica Pereira de Almeida Oliveira: A Superintendente do CCMN foi apresentada a todos e se 

colocou à disposição para colaborar com as Unidades naquilo que for necessário; ix) 

Engenheiro de Segurança do Trabalho – Apresentação – Carlos Eduardo Borges: A Professora 

Cássia disse que o CCMN recebeu um Engenheiro de Segurança do Trabalho, que colaborará 

com todas as Unidades para implementar ações que melhorem a segurança dos trabalhadores 

no Centro; x) Informes Gerais: A Professora Cássia Turci comunicou que no dia 1/3 (sexta-feira) 

não haverá expediente na decania do CCMN e que as atividades regulares retornarão no dia 

11/03, logo após o recesso de carnaval. Ela ratificou que a reitoria deixou a cargo de cada 

Centro a definição das atividades durante o período de carnaval; em seguida convidou aos 

presentes para a Apresentação da chapa 10 – Professora Denise Pires de Carvalho (Instituto de 

Biofísica Carlos Chagas Filho) e Professor Carlos Frederico Leão Rocha (Instituto de Economia). 

Informou ainda que a próxima reunião do Conselho de Coordenação, em 27/03/2019, 

acontecerá nas dependências do NCE.  A seguir o professor Cabral Lima resumiu o que foi 

discutido no CSCE, que aconteceu na terça-feira, dia 26 de fevereiro, principalmente em relação 

ao problema da precariedade dos telhados da decania e Unidades como IGEO e NCE. Relatou 

dois pontos principais: a) a falta de segurança nos finais de semana, já que meninos moradores 

das redondezas do campus sobem nos telhados para pegar pipas, quebrando as telhas e b) a 

quantidade enorme de folhas que entopem os bueiros e calhas, dificultando o escoamento da 

água. Informou que a Professora Denise Fernandes Lopez Nascimento (Vice-Reitora) disse a ele 

que os contratos de manutenção e limpeza abrangem a limpeza das calhas e vidros - seria 

necessário saber se o contrato do CCMN prevê esse tipo de limpeza. Professor Cabral também 
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conversou com Mauricio Marinho Alves de Castilho (Diretor do ETU), pedindo soluções para os 

problemas de tiros que alcançam os prédios do CCMN. No entanto, o Diretor do ETU disse que 

no momento não disponha de recursos suficientes para as obras necessárias, visando aumentar 

a segurança dos prédios.  O Professor Wladimir Augusto (IM), diretor do IM, informou sobre o 

andamento das obras do prédio do IM e da captação de recursos para a sua finalização. Em 

seguida falou da sua indignação com o discurso do Magnífico Reitor, Professor Roberto Leher, 

no dia de sua posse festiva, 17 de dezembro, que exaltou, durante todo o tempo, o trabalho 

desenvolvido pela Professora Walcy Santos durante os oito anos frente à direção do IM. Em 

seguida, o representante discente, Wladimir Neves, relatou problemas com os servidores da 

DRE, no tocante aos estudantes ingressantes com problemas de acessibilidade. Passou-se a 

ordem do dia: 1. Processo nº 23079.061673/2018-65 - Professora Colaboradora Voluntária – 

Aprovação. Interessada: Professora Penha Maria Cardozo Dias (IF-UFRJ), Relatora: Professora 

Marlice Aparecida Sipoli Marques (IQ-UFRJ). Aprovado, por unanimidade, o parecer favorável à 

contratação da Professora Penha Maria como Colaboradora Voluntária do IF-CCMN-UFRJ; 2. 

Processo nº 23079.035504/2014-46 - Professor Colaborador Voluntário - Aprovação, 

Interessado: Professor Luiz Felipe Alvahydo de Ulhoa Canto (IF-UFRJ), Relator: Henrique 

Serdeira (NCE-UFRJ). Aprovado, por unanimidade, o parecer favorável à contratação do 

Professor Felipe Canto como Colaborador Voluntário do IF-CCMN-UFRJ; 3. Processo nº 

23079.061673/2018-65 - Professor Colaborador Voluntário – Aprovação.  Interessado: 

Professor Takeshi Kodama (IF-UFRJ), Relator: Henrique Serdeira (NCE-UFRJ). Aprovado, por 

unanimidade, o parecer favorável à contratação do Professor Takeshi Kodama como 

Colaborador Voluntário do IF-CCMN-UFRJ; 4. Processo nº 23079.057646/2017-15 - Proposta de 

alteração de Pontos para Avaliação de Promoção e Progressão-Docente – Aprovação. 

Interessado: Instituto de Física, Relator: Professor Nelson Quilula Vasconcelos (NCE-UFRJ). 

Aprovado, por unanimidade, o parecer favorável à mudança de pontuação no Grupo de 

Atividades de Extensão do Instituto de Física, referente à Avaliação de Promoção e Progressão-

Docente. O documento final, que segue como anexo a esta ata, será publicado no Boletim da 

UFRJ; 5. Processo: 23079.006359/2019-09 - Projeto de Extensão “Qualidade do ar em 

ambientes fechados e abertos em escolas da rede pública” – Aprovação. Interessada: 

Professora Celeste Yara dos Santos Siqueira (IQ-UFRJ). Aprovado, por unanimidade, o Projeto 

de Extensão coordenado pela Professora Celeste Siqueira; 6. Processo: 23079.006021/2019-49 

- Renovação de Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento entre a UFRJ e a KARLSHURE 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY (KIT) – Aprovação.  Interessado: Professor Mauro dos Santos de 

Carvalho (IQ-UFRJ). Aprovado, por unanimidade, a renovação do prazo do Projeto de Pesquisa 

por mais 05 (cinco) anos; 7. Processo: 23079.049789/2014-01 - Comissão de Avaliação para 

Promoção da Classe C IV para Classe D I e Progressões Classe D I para Classe D II e Classe D II 

para Classe D III – Aprovação.  Interessado: Professor Mércio Pereira Gomes (HCTE-CCMN-
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UFRJ). Aprovada, por unanimidade, a composição da comissão de avaliação para promoção e 

promoções, a saber: Membros internos ao HCTE: Titular: Professor Luiz Pinguelli Rosa 

(Presidente), Suplente: Professor Francisco Antonio Doria; Membros externos ao HCTE: Titular: 

Professor Peter Fry, Departamento de Antropologia e Sociologia – IFCS-UFRJ, Titular: Professora 

Ivonne Maggi – Departamento de Antropologia e Sociologia- IFCS-UFRJ, Suplente: Professora 

Alba Zaluar – IESP – UERJ; 8. Escolha de representantes de classes (servidor TAE, Docentes – 

Classes B, C, D e E) no Conselho de Coordenação do CCMN: calendário e comissão eleitoral – 

Aprovação.  Interessada: Decania CCMN. Aprovada, por unanimidade, a nomeação da 

Comissão eleitoral formada pelo Professor Helio Jacques Rocha Pinto – Diretor do Observatório 

do Valongo, Professora Mônica Ferreira Moreira Carvalho (representante do CCMN no CEG - IQ) 

e Denise Russo Bastos (Chefe de Atividades Gerenciais da Decania do CCMN). Os conselheiros 

delegaram à comissão a definição do calendário, a ser aprovado na próxima reunião do 

conselho de coordenação, em março de 2019.  9. Reforma Curricular do Curso Bacharelado em 

Geografia – Aprovação, Interessado: Instituto de Geociências. Os Professores Eduardo Maia e 

Rafael Barros (IGEO) explicaram ao conselho as principais modificações no currículo Curso de 

Geografia (bacharelado), a saber: i) A criação de três núcleos de formação de acordo com as 

diretrizes curriculares nacionais para o Curso de Geografia; ii) A introdução do estágio 

supervisionado obrigatório; iii) Incorporação da carga horária de extensão obrigatória; iv) 

Reforma nas ementas das disciplinas obrigatórias, supressão e criação de novas disciplinas 

optativas sintonizadas com as questões atuais, principalmente nas áreas de Organização e 

Gestão do Território, Geomorfogia e Geoinformação. As mudanças foram aprovadas pelo 

conselho e seguirão para o Conselho de Graduação (CEG), para providências; 10. Ata da 

Reunião do dia 12/12/2018 – Aprovação. Interessada: Decania do CCMN – Aprovada por 

unanimidade a ata da reunião do dia 12.12.2018. Extra-Pauta: 1. Transferência de docente 

da Decania do CCMN para o Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas 

Computacionais – Aprovação.  Aprovada por unanimidade a transferência da Professora 

Priscila Machado Vieira Lima, SIAPE 3181116, do Gabinete da Decania do CCMN para o Instituto 

Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais (NCE). Nada mais havendo para 

constar, eu, Denise Russo Bastos, Chefe de Atividades Gerenciais, lavrei a presente ata que, 

segue aprovada nesta Sessão Ordinária do Conselho do CCMN de 27 de fevereiro de 2019, e 

assinada por mim________________________________________ e pelo Professor Cabral 

Lima, Vice-Decano do CCMN _______________________________________.  

 


