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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE COORDENAÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS 1 

MATEMÁTICAS E DA NATUREZA – CCMN, CONDUZIDA EM AMBIENTE VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 24 2 

DE JUNHO DE 2020, A PARTIR DE 09:30 HORAS, NA PLATAFORMA CISCO WEBEX MEETING, SOB A 3 

PRESIDÊNCIA DA DECANA DO CCMN, PROFESSORA CÁSSIA CURAN TURCI. COMPARECERAM À 4 

REUNIÃO OS SEGUINTES CONSELHEIROS: Professor Cabral Lima – Vice-decano do CCMN; Professora 5 

Belita Koiller – Diretora do Instituto de Física; Professor Antônio Carlos Fontes Santos – Vice-Diretor 6 

do Instituto de Física; Professor Claudio José de Araujo Mota – Diretor do Instituto de Química; 7 

Professor Edson Farias Mello – Diretor do Instituto de Geociências; Henrique Serdeira – Diretor do 8 

Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais; Jade Soares – Vice-diretora do 9 

Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais; Professor Helio Jacques Rocha 10 

Pinto – Diretor do Observatório do Valongo; Rundsthen Vasques de Nader – Vice-Diretor do 11 

Observatório do Valongo; Professor Pierre Mothé Esteves – Representante dos Professores 12 

Associados (Classe D); Professor Germano Maioli Penello – Representante dos Professores Adjuntos 13 

(Classe C); Professor Nelson Quilula Vasconcelos – Representante dos Professores Assistentes (Classe 14 

B); Elton Carneiro Marinho – Representante dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação; 15 

Rodrigo Mangabeira – Representante Discente; Professora Marta Eloisa Medeiros – Coordenadora de 16 

Integração Acadêmica de Graduação/CCMN e Professora Silvia Lorenz Martins – Coordenadora de 17 

Integração Acadêmica de Extensão/CCMN. Convidados: Diego Ferreira Santos – Atividades 18 

Gerenciais/CCMN; Juliana de Souza Feitosa Cândido – Assessoria do Gabinete/CCMN; Juliana Burguês 19 

Gonçalves – Setor de Pessoal/CCMN; Sérgio Henrique Santos Braga – Setor de Pessoal/CCMN; 20 

Thayssa de Freitas Driendl – Chefe do Setor de Pessoal/CCMN. Havendo número regimental de 21 

membros, a Professora Cássia Turci deu início à reunião. Informes da Decania: i) GT CCMN 22 

(composição e reuniões) – A Professora Cássia Turci informou que o GT CCMN teve a primeira 23 

reunião para avaliar as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão no Centro. Nesta reunião foram 24 

discutidas as resoluções do CEG, que tratam das aulas remotas, e a possibilidade de aulas 25 

experimentais nesta modalidade de ensino. Um resumo sobre o teor das reuniões será apresentado 26 

nas reuniões do conselho de coordenação.  ii) CPAs (Composições e Apresentação no Conselho de 27 

Coordenação do CCMN em julho)  – A Professora Cássia Turci informou que o CCMN encaminhou 28 

duas portarias que serão publicadas no BUFRJ de 02 de julho de 2020 (Anexo I), a portaria nº 4322, 29 

de 23 de junho de 2020, que trata da indicação dos representantes do CCMN no grupo geral da 30 

CPA/UFRJ, presidida pelo Professor Sérgio de Paula Machado (IQ/CCMN/UFRJ),  e a portaria nº 4323, 31 

de 23 de junho de 2020, que diz respeito à indicação dos membros da subcomissão CPA/CCMN, que 32 

tem por objetivo o auxílio aos diretores das Unidades na redação dos relatórios da CPA. No Conselho 33 

de Coordenação do mês de julho, o Professor Sérgio de Paula Machado fará uma apresentação sobre 34 

as atividades da CPA e os membros da comissão serão convidados. A Professora Cássia Turci 35 

ressaltou a importância de registrar as atividades realizadas pelas Unidades no período de isolamento 36 

social, pois haverá uma parte específica do relatório sobre as atividades realizadas durante a 37 

pandemia. iii) Orçamento participativo – A Professora Cássia Turci informou que, conforme 38 

orientado pelo Professor Eduardo Raupp, a 1ª parcela do orçamento participativo deverá ser utilizada 39 

até o dia 31/07, no entanto, recursos da 1ª parcela que não forem utilizados até o dia 30/06 pelas 40 

Unidades que se juntarão à Decania, deverão ser empenhados pela própria Decania. O Observatório 41 

do Valongo, Instituto de Física, Instituto Tércio Pacitti de aplicações e pesquisas computacionais e o 42 



 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza 

Decania 
 
Instituto de Geociências entrarão na 1ª fase da reorganização. iv) Reestruturação UASG’s – No dia 43 

25/06 haverá uma reunião para discussão da reestruturação das UASG’s, os diretores das Unidades e 44 

o pessoal dos setores de Almoxarifado, Patrimônio, Financeiro e Compras foram convidados para 45 

esta reunião. v) GTÁlcool – O GTÁlcool está com uma produção de 80.000 litros de álcool 70% (em 46 

gel, glicerinado e líquido)  desde o início do isolamento social e há cerca de 15.000 litros em estoque. 47 

Nessa semana foram recebidas 15.000 máscaras da empresa Servier, 12.000 máscaras estão no 48 

almoxarifado cedido pelo LADETEC e 3.000 serão utilizadas no IPPMG/UFRJ. A Professora Cássia Turci 49 

informou ainda que foi apresentado um projeto para que os estudantes que participam do GTÁlcool 50 

ganhem horas de extensão. vi) Homepage CCMN – A Professora Cássia Turci informou que a 51 

Homepage do CCMN já se encontra em funcionamento. A Decania está recebendo sugestões de 52 

melhorias deste canal de comunicação. vii) Dados Covid-19 Complexo Hospitalar – A Professora 53 

Cássia Turci informou que a demanda de pacientes no Complexo Hospitalar da UFRJ reduziu bastante 54 

nas últimas semanas, indicando uma redução na taxa de contágio, porém, de acordo com os 55 

Professores integrantes do GT Coronavírus da UFRJ, será necessário aguardar até o final de junho 56 

para verificar o comportamento da curva de contágio após o relaxamento das medidas de isolamento 57 

social na cidade do Rio de Janeiro. Informes da graduação: A Professora Marta Medeiros informou 58 

que nas próximas duas semanas, provavelmente, terá as datas de início do calendário letivo e irá 59 

repassá-las aos conselheiros. Informes da pós-graduação: O Professor Cabral Lima informou que os 60 

calendários dos PPG’s de regime semestral e quadrimestral estabelecem início dia 06/08 e para os 61 

PPG’s de regime trimestral, há duas possibilidades, dia 06/08 ou dia 03/07. Esse tema foi votado no 62 

CEPG, sendo editada uma resolução propondo este calendário, e a votação para aprovação da 63 

resolução está sendo feita por e-mail. O Professor Cabral Lima informou ainda que estão sendo feitos 64 

estudos a respeito do Procad interno, onde PPG’s com conceitos CAPES 5, 6 e 7 auxiliariam PPG’s 65 

com conceitos inferiores, desde que haja similaridade entre os programas. Informes da extensão: A 66 

Professora Silvia Lorenz informou que as inscrições para o festival do conhecimento ainda estão 67 

abertas e solicitou a divulgação nas Unidades. Informou ainda que o Laboratório de Representação 68 

Científica (LaRC) já está em funcionamento e foram feitas duas reuniões com os estudantes da Escola 69 

de Belas Artes, que começaram a trabalhar em um projeto. Informes gerais: i) Campus Praia 70 

Vermelha – A Professora Cássia Turci informou que o Decano do CCS, Professor Luiz Eurico Nasciutti, 71 

propôs a nomeação do Campus da Praia vermelha como “Campus Professor Carlos Lessa”. O tema 72 

será levantado em reuniões futuras do conselho de coordenação e ainda será discutido com o CFCH e 73 

CCJE, unidades localizadas nesse Campus. ii) Corte de grama no Observatório do Valongo – O 74 

Professor Hélio Jacques ratificou a necessidade do corte da grama e poda das árvores no 75 

Observatório do Valongo, a falta desse serviço tem provocado problemas com insetos na vizinhança e 76 

dificultado o campo de visão do pessoal da segurança da Unidade. Após os Informes deu-se início à 77 

Ordem do Dia: 1. Processo: 23079.209819/2020-84, Assunto: Renovação de vínculo de Professor 78 

colaborador voluntário – Aprovação. Interessado(a): Élton Carneiro Marinho (Decania/CCMN/UFRJ), 79 

Relator: Professor Antônio Carlos Fontes (IF/CCMN/UFRJ). Aprovado, por unanimidade, o parecer do 80 

relator, favorável à renovação de vínculo de Professor colaborador voluntário. 2. Assunto: 81 

Frequência dos servidores do CCMN – Documento para Reitoria – Aprovação. Interessado(a): 82 

CCMN/UFRJ. A Professora Cássia Turci iniciou a discussão informando a necessidade do CCMN 83 

registrar um posicionamento a respeito da questão da frequência dos servidores no mês de junho, 84 
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ressaltando o parecer da procuradoria da UFRJ, contrário ao lançamento da falta justificada. O 85 

Professor Edson Mello relatou a dificuldade do lançamento da frequência do mês anterior em um 86 

ambiente de incertezas, ficando a cargo dos diretores a decisão final sobre o assunto. Em seguida fez 87 

a leitura de uma carta apresentada à reitora, em reunião que contou com a participação de alguns 88 

diretores de Unidades. A carta intitulada “Manifestação sobre os procedimentos administrativos na 89 

UFRJ decorrentes da resolução nº 7/2020 do CONSUNI” teve como objetivo expressar uma 90 

contribuição através de uma perspectiva local, vivenciada pelos diretores no cotidiano das Unidades, 91 

com o intuito de construir modos mais simétricos para a resolução do problema da frequência. No 92 

atual cenário os diretores/chefes de Unidades se viram como responsáveis últimos por decisões 93 

delicadas, diante de conflitos entre Pró-reitorias e sindicatos na interpretação da resolução nº 7/2020 94 

do CONSUNI.  Isso resultou na orientação geral do enquadramento da frequência dos servidores, nas 95 

modalidades presencial e não presencial. A carta finaliza com a proposição de um diálogo, visando 96 

discutir formas construtivas de modos de reflexão, regulação e articulação do trabalho de diretores e 97 

decanos. O Professor Claudio Mota relatou a insegurança jurídica para seguir as orientações da 98 

resolução nº 7/2020 do CONSUNI. Destacou ainda alguns pontos de um parecer jurídico 99 

independente sobre a resolução, emitido por um advogado: 1) Ilegalidade na categorização em 100 

atividades presenciais e não presenciais, fugindo ao escopo determinado pela Lei 13.979, que institui 101 

classificação das atividades como essenciais ou não essenciais. 2) Não obstante o teor do Inciso I, 102 

Parágrafo único, do Artigo 1º da resolução 7/2020 do CONSUNI, a saber, “Atividades presenciais: são 103 

serviços públicos indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da Comunidade e da 104 

Universidade, assim destacados aqueles que, se não prestados, colocam em perigo a infraestrutura, o 105 

acervo material e científico, a segurança da população e da UFRJ, as atividades de saúde e a 106 

sobrevivência da comunidade, dentre outras a serem definidas pelo órgão colegiado da Instância 107 

Acadêmica ou Administrativa”, é compatível com o conceito de atividade essencial do Decreto 10.282 108 

de 2020, podendo ser aproveitado como critério para identificação da necessidade de manutenção 109 

de serviços universitários. 3) Várias atividades do Instituto de Química podem se justificar dentro do 110 

enquadramento de “atividades essenciais”, porém, deve-se referir aos Decretos federais, que dizem 111 

quais são as atividades essenciais, impossibilitando a situação do servidor resolver comparecer ao 112 

ambiente de trabalho por conta própria, sendo necessário haver o interesse da instituição. 4) O 113 

direito à saúde é inalienável. 5) Não tem amparo legal o direito à opção conferido ao servidor pela 114 

resolução 7/2020 do CONSUNI visto que, ou o direito é indisponível por sua parte, ou os interesses 115 

tutelados pela IN 19/2020 são de titularidade de terceiros, impedindo o acatamento de eventual 116 

manifestação no sentido de manter-se trabalhando in loco, muito embora, enquadrado em grupo de 117 

risco. Os gestores que acatarem tal manifestação podem ser responsabilizados penal, civil e 118 

administrativamente. 6) Só há três registros possíveis no atual regime de trabalho em curso na UFRJ, 119 

Presença normal, para aqueles que se enquadram em serviços essenciais, desempenhados 120 

presencialmente, trabalho remoto, para aqueles que não desenvolvem atividades essenciais, mas 121 

continuam prestando serviços compatíveis com este sistema laboral e afastamento Covid-19, para 122 

aqueles que afastados do trabalho in loco, têm atribuições incompatíveis com o trabalho remoto. 7) 123 

O servidor não pode se recusar a prestar informações dos formulários, sob pena de indeferimento do 124 

regime diferenciado de trabalho ou do afastamento pretendido. 8) A competência para a definição 125 

das atividades essenciais e das medidas para manutenção de nível mínimo de sua realização no 126 
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âmbito da UFRJ é da Reitora ou do Pró-reitor com delegação para área de pessoal, permitindo-se a 127 

consulta às instâncias acadêmicas e administrativas mencionadas na resolução 7/2020 do CONSUNI. 128 

Finalizando sua fala, o Professor Claudio Mota, levantou o questionamento sobre o que fazer com as 129 

folhas de frequência do mês passado, onde foi lançado “falta justificada”. Thayssa de Freitas, do setor 130 

de pessoal do CCMN, informou que é possível fazer a retificação dos lançamentos pelo sistema em 131 

qualquer mês. A Professora Belita Koiller perguntou sobre a previsão de reposição de horas no 132 

trabalho remoto e na dispensa de trabalho. Thayssa de Freitas respondeu que o trabalho remoto não 133 

prevê reposição de horas, sendo necessária a reposição de horas nos casos de falta justificada, sendo 134 

acordado com a chefia imediata. Finalizada a discussão, foi aprovada, por unanimidade, a redação de 135 

um documento do CCMN à Reitoria, com perguntas objetivas sobre o tema da frequência dos 136 

servidores, para encaminhamento à Pró reitoria de Pessoal. 14. Assunto: Ata da Reunião do Conselho 137 

de Coordenação do CCMN de 27/05/2020. Interessada: Decania do CCMN/UFRJ. Aprovada, por 138 

unanimidade, a Ata da Reunião do Conselho de Coordenação do CCMN, de 27/05/2020. Nada mais 139 

havendo para constar, eu, Denise Russo Bastos, Chefe de Atividades Gerenciais, lavrei a presente ata 140 

que, segue aprovada nesta Sessão Ordinária do Conselho do CCMN de 27 de maio de 2020, e 141 

assinada por mim _________________________ e pela Professora Cássia Curan Turci, Decana do 142 

CCMN ___________________________. 143 
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ANEXO I  

Extrato do BUFRJ nº 27, de 02 de Julho de 2020. 

 

 


