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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 2 

DIA 26 DE AGOSTO DE 2020, A PARTIR DE 09:00 HORAS, NA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS, 3 

SOB A PRESIDÊNCIA DA DECANA DO CCMN, PROFESSORA CÁSSIA CURAN TURCI. 4 

COMPARECERAM À REUNIÃO OS SEGUINTES CONSELHEIROS: Professor Cabral Lima – Vice-5 

decano do CCMN; Professora Belita Koiller – Diretora do Instituto de Física; Professor Claudio 6 

José de Araújo Mota – Diretor do Instituto de Química; Professor Edson Mello – Diretor do 7 

Instituto de Geociências; Professor Emílio Velloso Barroso – Vice-diretor do Instituto de 8 

Geociências; Henrique Serdeira – Diretor do Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas 9 

Computacionais; Jade Soares – Vice-diretora do Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e 10 

Pesquisas Computacionais; Professor Hélio Jacques Rocha Pinto – Diretor do Observatório do 11 

Valongo; Professor Wladimir Augusto das Neves – Diretor do Instituto de Matemática; 12 

Professor João Torres de Mello – Representante dos Professores Titulares (Classe E); Professor 13 

Pierre Mothé Esteves – Representante dos Professores Associados (Classe D); Professor 14 

Germano Maioli Penello – Representante dos Professores Adjuntos (Classe C); Professor Nelson 15 

Quilula Vasconcelos – Representante dos Professores Assistentes (Classe B); Elton Carneiro 16 

Marinho – Representante dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação; Rodrigo 17 

Mangabeira – Representante Discente; Professora Marta Eloisa Medeiros – Coordenadora de 18 

Integração Acadêmica de Graduação/CCMN e Professora Silvia Lorenz Martins – Coordenadora 19 

de Integração Acadêmica de Extensão/CCMN. Convidados: Professor Daniel Grasseschi – 20 

Instituto de Química; Diego Ferreira Santos – Setor de Atividades Gerenciais/CCMN; Elaine de 21 

Paiva Gonçalves Faria – LAGESED/IGEO; Professor Fábio Antonio Tavares Ramos – Instituto de 22 

Matemática; Professora Fernanda Scalco – Instituto de Química; Professor Francisco Radler de 23 

Aquino Neto – Instituto de Química; Professor Helios Malebranche – Secretário Geral da FUJB; 24 

Juliana de Souza Feitosa Cândido – Assessoria do Gabinete/CCMN; Professor Kléber Fossati 25 

Figueiredo – Presidente da FUJB; Mônica Pereira de Almeida Oliveira – Superintendente/CCMN. 26 

Havendo número regimental de membros, a Professora Cássia Turci deu início à reunião, 27 

lembrando da apresentação da Fundação Universitária José Bonifácio (FUJB), com a presença 28 

do Professor Kleber Fossati Figueiredo, Presidente da FUJB, e Professor Helios Malebranche, 29 

Secretário Geral da FUJB, a partir de 11:00 horas. Em seguida, deu-se início à Ordem do Dia: 1. 30 

Processo: 23079.041954/2019-82. Assunto: Promoção Docente à Categoria Titular (Classe E), 31 

Interessada: Professora Cláudia Guterres Vilela (IGEO/CCMN/UFRJ). A comissão de avaliação foi 32 

composta pelos professores João Graciano Mendonça Filho (UFRJ), Maria Antonieta da 33 

Conceição Rodrigues (UERJ), Alberto Garcia de Figueiredo (UFF), Deusana Maria da Costa 34 

Machado (UNIRIO), Silvia Dias Pereira (UERJ). Como membros suplentes os professores Ismar 35 

de Souza Carvalho (UFRJ) e Cleverson Guizan Silva (UFF). Após leitura das atas da comissão 36 

https://drive.google.com/file/d/1VJXhhkAIQ3g0_GgmlV-OuapClTu9xkuQ/view?usp=sharing
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avaliadora, colocou-se o assunto em discussão. Ficou claro para todos que é importante que a 37 

comissão destaque em seus relatórios a contribuição diferenciada do docente avaliado, que o 38 

faz merecedor da promoção à categoria titular. Colocar “apto” ou “não apto” como parecer não 39 

é suficiente. A Professora Cássia Turci solicitou aos presentes que discutam o tema em suas 40 

Unidades e ficou de marcar uma reunião do conselho onde deverá ser discutida a avaliação da 41 

promoção à categoria titular (classe E). Colocado em votação, o parecer, favorável à promoção, 42 

foi homologado pelos conselheiros, com uma abstenção. 2. Assunto: Calendário da Eleição para 43 

representantes titular (1) e suplente (1) dos Professores Titulares (Classe E) do CCMN no 44 

CONSUNI – Interessados: Decania e Unidades do CCMN/UFRJ. O professor Nelson Quilula, 45 

presidente da Comissão Eleitoral, apresentou o calendário para a eleição dos Representantes 46 

dos Professores Titulares (Classe E) do CCMN no CONSUNI. Colocado em votação, foi aprovado, 47 

por unanimidade, o seguinte calendário: Inscrições dos Candidatos: 15 a 18/09; Debate: 21/09 48 

às 12h (a confirmar); Votação (o meio da votação ainda será divulgado) - Início: 23/09 (00h00), 49 

Término: 25/09 (23h59min); Apuração e Divulgação do Resultado: 26/09; Homologação do 50 

Resultado: 30/09. 3. Assunto: Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Coordenação do 51 

CCMN de 29/07/2020, Interessada: Decania do CCMN/UFRJ. Aprovada, por unanimidade, a 52 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Coordenação do CCMN de 29.07.2020.  Após a Ordem 53 

do Dia, a Professora Cássia Turci deu início à segunda parte da reunião passando aos Informes 54 

da Decania: i) GT CCMN – Professora Cássia Turci informou que o GT CCMN tem se reunido 55 

semanalmente e que, em breve, apresentará um resumo das reuniões para o Conselho. 56 

Informou ainda que o manual de biossegurança, elaborado pela reitoria, não foi liberado para 57 

as Unidades, já que existem controvérsias entre os profissionais da saúde sobre a refrigeração 58 

das salas de aula e gabinetes para atividades presenciais. Os especialistas em refrigeração estão 59 

discutindo o tema para ajudar a comissão a finalizar o manual de biossegurança; ii) CPA – A 60 

professora Cássia Turci lembrou aos diretores do relatório solicitado pela Comissão Própria de 61 

Avaliação e pediu que as Unidades encaminhem o relatório a ela até o dia 20 de novembro, no 62 

máximo. A decania precisa consolidar os dados de todas as Unidades do CCMN antes do 63 

encaminhamento à CPA-reitoria, no dia 30.11; iii) Regimento das Unidades – A Professora 64 

Cássia Turci informou que o secretário dos Órgãos Colegiados, Sr. Ivan Hidalgo, solicitou que as 65 

Unidades atualizem os seus regimentos, principalmente em itens que mudaram nos últimos 66 

anos, como a composição de suas congregações, para apreciação pelo CONSUNI; iv) CT Infra 67 

2018 – A Professora Cássia Turci informou que os primeiros recursos do edital em tela foram 68 

liberados. O CCMN foi contemplado com o Laboratório de Fabricação Digital, Engenharia 4.0, 69 

coordenado pelo Professor Ismar de Souza Carvalho (IGEO), tendo como Vice Coordenador o 70 

Professor Ricardo Michel; v) PLANID – A Professora Cássia Turci relatou que o Plano Individual 71 

de Atividades dos Docentes (PLANID) será elaborado em nível de centro e que todos os 72 
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docentes deverão preencher os formulários com os seus dados. O PLANID CCMN está sendo 73 

discutido com o CCS e NCE; vi) Orçamento – A Professora Cássia Turci salientou que a redução 74 

prevista de 18,2% do orçamento das universidades federais afetará, diretamente, todos os 75 

setores da UFRJ e que está muito preocupada com o impacto deste corte nas atividades do 76 

CCMN e UFRJ; vii) Celebração 100 anos UFRJ – 8 de setembro (sugestões) – Professora Cássia 77 

Turci informou que no dia 7/9 a UFRJ festejará os 100 anos e que o Fórum de Ciência e Cultura 78 

organizou uma extensa programação para os dias 7 e 8 de setembro. A “live” do CCMN 79 

acontecerá no dia 08 de setembro, às 10:40 h. O tema escolhido foi “Ciência e Sustentabilidade: 80 

os caminhos para o futuro.  Os convidados para esta ”live” foram: Professor Luiz Davidovich 81 

(Presidente da Academia Brasileira de Ciências e IF), Professora Denise Freire (Pró reitora de 82 

Pós-graduação e pesquisa e IQ) e Professora Cássia C. Turci (Decana do CCMN e IQ);  viii) A 83 

Professora Cássia Turci informou que a professora Célia Regina Sousa da Silva (IQ) será a nova 84 

representante do CCMN junto ao Complexo de Formação de Professores (CFP); ix) Atividades 85 

Presenciais – O Professor Edson Mello (IGEO) solicitou uma posição da decania em relação à 86 

volta dos servidores pois alguns sentem a necessidade de retornar ao trabalho presencial por 87 

conta de dificuldades de trabalho remoto (internet, computadores etc.). A Professora Cássia 88 

Turci esclareceu que o CCMN está seguindo as orientações dos GTs da UFRJ e que até o 89 

momento não há data para o retorno presencial porque a taxa de transmissão do RJ está em 90 

1.32%. Salientou ainda que os servidores atuam em regime de plantão nos serviços essenciais e 91 

plantões eventuais nos setores da administração, segurança, seção de ensino, gabinete e 92 

financeiro, de acordo com a necessidade.   Havendo extrema urgência será essencial tomar 93 

medidas de segurança obrigatórias para que tudo ocorra conforme recomendações dos Grupos 94 

de Trabalho da reitoria: planejamento de retorno (plantão, distanciamento social, uso de 95 

máscaras, álcool  em gel, etc.). Monica Oliveira, Superintendente do CCMN, informou que 96 

também tem problemas na administração do CCMN porque muitos servidores querem voltar 97 

por conta do vale transporte, mas a decania não pode colocar em risco a vida das pessoas.  98 

Caso o servidor contraia a Covid 19, a diretoria será responsabilizada. Monica comunicou que a 99 

reitoria está estudando uma forma de liberar chips para alguns servidores administrativos após 100 

uma avaliação da real necessidade dos mesmos; ix) Orçamento: O Prof. Claudio Mota alertou 101 

que dois pontos interessam ao CCMN e fazem diferença: o primeiro é o Custo Indireto de 102 

Processo (CIP), sem solução para o seu repasse para as Unidades e Decania até o momento. O 103 

segundo ponto é a resolução 09 do CSCE, que regula contratos e convênios que a UFRJ faz com 104 

empresas e governos. É necessário agora designar um fiscal para cada contrato ou convênio 105 

assinado. O fiscal deve ser da UFRJ, mas não pode ser da equipe interessada. É necessário que 106 

este fiscal, que terá muito trabalho, seja, de alguma forma, contemplado com horas de trabalho 107 

administrativo. Professora Cássia disse que levará o assunto ao CSCE na próxima terça-feira. Às 108 
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11:00h deu-se início à apresentação da FUJB, com a presença dos Professores Kleber Fossati 109 

Figueiredo, Presidente da FUJB, e Helios Malebranche – Secretário Geral da FUJB. O Professor 110 

Kleber agradeceu o convite e comunicou que iria apresentar, primeiramente, a Fundação 111 

encontrada quando de sua posse, em 29 de janeiro de 2020. Afirmou que encontrou uma 112 

fundação deficitária, sem projetos e com uma situação de serviços administrativos muito ruins. 113 

Os primeiros movimentos foram para compreender como a fundação havia chegado a este 114 

ponto, com a perda de captação de projetos e de clientes. A partir daí houve a implantação de 115 

mudanças internas e no organograma. Dentre eles podemos citar a criação de conta específica 116 

por projeto, uma ouvidoria com canal direto com a secretaria geral, treinamento de pessoal, 117 

cursos de gestão para os funcionários, eliminação de custos e funções, adequação de rotinas 118 

setoriais, algumas demissões, venda de automóvel, bem como a implantação de um escritório 119 

da FUJB nas dependências do CCMN visando facilitar o contato com os professores e 120 

coordenadores de projetos. Professor Kleber informou ainda que está realizando reuniões 121 

específicas com cada coordenador de projeto, diretor de Unidade, Centro, entre outros. A 122 

Professora Belita questionou a diferença da FUJB e COPPETEC.  O professor Kleber esclareceu 123 

que as duas são fundações da UFRJ e possuem a mesma missão de apoio 124 

administrativo/financeiro, não cabendo a nenhuma delas a elaboração de projetos para as 125 

Unidades. Em seguida, o professor Claudio Mota reclamou da dinâmica de trato com a 126 

fundação e solicitou a revisão dos procedimentos operacionais. O Professor Kleber afirmou que 127 

está mudando vários procedimentos para que a FUJB ganhe agilidade. O Professor Helios falou 128 

sobre a contratação de pessoal. A contratação de funcionário via CLT configura contratação de 129 

mão de obra e isso é ilegal. Todos podem ser contratados, mas sempre na condição de 130 

prestador de serviço. O Professor Edson perguntou sobre as taxas cobradas aos projetos 131 

administrados pelas fundações e perguntou como ocorrerão as visitas à FUJB na área do CCMN. 132 

Perguntou ainda sobre a administração de projetos do setor de óleo e gás. Professor Kleber 133 

esclareceu que a FUJB administra poucos projetos no setor de óleo e gás porque, ao assumir a 134 

presidência. encontrou uma reserva de mercado para a COPPETEC. E que na verdade isso é 135 

uma falácia, já que a função das duas fundações é a mesma. Não existe reserva de mercado. Os 136 

coordenadores são obrigados a solicitar cotação da DOA às duas fundações e se isso não é 137 

feito, a resolução do CONSUNI está sendo desobedecida. Não existe uma taxa fixa. A FUJB é 138 

obrigada a colocar sobre a taxa um percentual de 5%, a ser dividido entre a reitoria, decania e 139 

Unidade, os chamados fundos contábeis, o que não está sendo feito pela COPPETEC.  140 

Acrescentou ainda que um funcionário da FUJB ficará no CCMN para atender aos professores e 141 

pesquisadores, agilizando os procedimentos administrativos. Professor Helios informou que a 142 

FUJB está potencializando a seção de engenharia, considerada um modelo de 143 

acompanhamento de projetos, e que será uma concorrência sadia frente à COPPETEC. O 144 
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Professor Radler (LADETEC) felicitou aos Professores Kleber e Helios pelo esforço da 145 

repaginação da FUJB e sugeriu que fosse feita uma divulgação mais agressiva da FUJB, tipo mala 146 

direta, mostrando a nova realidade da FUJB. São pontos que merecem ser divulgados na 147 

comunidade acadêmica. A Professora Cássia Turci agradeceu a presença dos Professores Kleber 148 

e Helios e também aos presentes que não fazem parte do conselho, mas que ajudaram a 149 

enriquecer a reunião. Logo em seguida a Professora Cássia Turci voltou aos informes, no ítem 150 

Orçamento: Os diretores do NCE, Henrique Serdeira, OV, Prof. Hélio, e IGEO, Prof. Edson, 151 

manifestaram preocupação com a centralização das UASGs e a demora na utilização dos 152 

recursos. A Superintendente do CCMN, Mônica de Oliveira, explicou os procedimentos dos 153 

setores de compras e financeiro nesta nova fase e disse que está acompanhando as mudanças 154 

de forma a agilizar o atendimento de cada Unidade. Em seguida a Professora Cássia passou aos 155 

Informes da Graduação: A Professora Marta Medeiros informou que o período letivo 156 

excepcional (PLE) teve início e que todos estão se adaptando ensino remoto.  Relatou que no 157 

dia 14 de agosto o CEG fez uma reunião trazendo uma proposta de calendário acadêmico e que 158 

no dia 21 de agosto o novo calendário seria votado. Em face desse calendário apertado alguns 159 

representantes do CEG procuraram a professora Marta para fazer uma reunião com os 160 

coordenadores de cursos de graduação do CCMN. A professora Marta acionou todos os 161 

coordenadores e vice-coordenadores e fez uma reunião no dia 18/08, que contou com cerca de 162 

30 pessoas. Após a reunião do dia 18/08 os representantes do CCMN no CEG criaram um 163 

formulário e enviaram à comunidade acadêmica para opinarem sobre dois possíveis 164 

calendários e o calendário proposto pela reitoria. A Professora Marta e os diretores das 165 

Unidades do CCMN manifestaram preocupação com a forma como o tema calendário 166 

acadêmico está sendo conduzido no CEG. Embora todos reconheçam a importância do 167 

calendário se adaptar ao SISU, muitas Unidades manifestaram-se contrárias à sobreposição de 168 

calendários, férias oficiais dos servidores, entre outros. O NCE também está preocupado com o 169 

aumento de usuários do AVA em tempo tão exíguo. A Professora Cássia Turci pediu aos 170 

diretores que se reúnam com os chefes de departamento e coordenadores de graduação para 171 

que na próxima segunda-feira, 31/08, às 10h, seja realizada uma reunião para tirar uma 172 

proposta do CCMN. Nada mais havendo para constar, eu, Denise Russo Bastos, Chefe de 173 

Atividades Gerenciais, lavrei a presente ata, que segue aprovada nesta Sessão Ordinária do 174 

Conselho do CCMN de 26 de agosto de 2020, e assinada por mim 175 

_________________________ e pela Professora Cássia Curan Turci, Decana do CCMN 176 

____________________________. 177 


