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1        ATA  DA  REUNIA0  EXTRAORDINARIA  DO  CONSELH0  DE  C00RDENAC^O  DO  CENTRO  DE  CIENCIAS

2         MATEMATICAS E DA NATUREZA-CCMN, CONDUZIDA EM AMBIENTE VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 27

3       DE  IANETRo  DE  2021,  A  pArmR  DE  11:00  HORAs,  NA  pLAmAFORMA  MicRosoFT TEAMs,  SOB  A
4        PRESIDENCIA  DO  VICE-DECANO  DO  CCMN,  PROFESSOR  CABRAL  LIMA.  Compareceram  a  Reuni§o  os

5        seguintes Conselhelros:  Professora  Belita  Koiller -Diretora  do  lnstituto de  Fisica;  Professor  Raimundo

6        Rocha  dos  Santos  -  substituto  eventual  do  diretor  do  lnstituto  de  Fisica;  Professor  Claudio  Jos6  de

7       Aratljo  Mota  - Diretor do  lnstituto  de  Quimica;  Professor Glauco Valle - Vice-diretor  do  lnstituto  de

8        Matem5tica;  Professor  Emilio  Velloso  Barroso    -  Vice-diretor  do  lnstituto  de  Geociencias;  Henrique

9        Serdeira -Diretor do lnstituto T6rcio pacitti de Aplicac6es e pesquisas computacionais; Professor Hello

10       Jacques   Rocha   Pinto  -  Diretor  do   Observat6rio  do  Valongo;   Professor  Jo5o  Torres   de   Mello  -
11        Representante dos professores Titulares (Classe E); Professor pierre Moth6 Esteves -Representante dos
12       Professores Associates {Classe D}; Professor carJes Renato de carvalho -Suplente do Representante
13        dos   Professores   Associados   (Classe   D);   Professor   Germano   Maioli   Penello   -   Representante   dos

14        Professores Adjuntos (Classe c); Professor Nelson Quilula -Representante dos  professores Assistentes

15        (Classe   8);   Rodrigo   Mangabeira   -   Representante   discente;   Professora   Marta   Eloisa   Medeiros   -

16        Coordenadora  de  lntegracao Academica  de Graduac§o/CCMN.  Convldados: Juliana  Feitosa  (Assessoria

17        do   Gabinete   da   Decania/CCMN)   e   Tamires   de   Aratijo   tsecretaria   da   Direc5o   do   lnstituto   de

18        Matematica/UFRJ).   Havendo   ndmero   regimental   de   membros,   deu-se   inicio   a   ordem   do   dia:   1.

19        Processo: 23079.222900/2020-50. Assunto: Projeto de pesquisa "Geofisica aplicada ao monitoramento

20       de  barragens  de  rejeitos  de  minera£5o",  com  interveniencia  de  Fundac5o  COPPETEC  {`APTovado  ad
21        referendum)  -  Homologacao.   Interessado(a):   Professor  Marco  Ant6nio   Braga   (lGEO/CCMN/UFRJ).

22        Relator(a):  Professor Joao  Torres  Mello  Neto  (lF/CCMN/UFRJ).  0  item  foi  retirado  da  pauta  e  sera

23       aprecfade  na  pr6xina  reuni5o  do  Consctho  de  Coordena¢5o  do  CCMN,  que  sera  Tealizada  no  cia
24        24/02/2021. 2. Assunto: Regimento da Decania do CCMN -Mudanca Art. 29 -Unidades integrantes do

25        CCMN  - Aprova$5o.  Interessado(a):  Decania  do  CCMN.  Aprovada,  por  unanimidade,  a  alteracao  do
26        Regimento  da  Decania  do  CCMN  em  seu  Art.  29,  que versa  sobre  as  unidades  integrantes  do  CCMN.

27        Reda¢ao antiga: ``Art. 29 Integram o centro: a) as seguintes unidades: 1 -lnstituto de Matematica; 2 -

28        lnstituto de Estatistica; 3 -lnstituto de Fisica; 4 ~ Instituto de Quimica; 5 -lnstituto de Geociencias; 6 -
29        lnstituto de Biotogia. b) os seguintes 6rgaos suplementares: 1 -Observat6rio do valongo; 2 -os 6rg5os
30       Suplementares que venham a ser instituidos pelo Conselho Universifario par proposta  do Conselho de

31        Coordenacao do centro.''  Nova reda€ao: "Art. 29 0 CCMN refine as seguintes unidades: I -lnstituto de

32        Matematica;  11  -  Instituto  de  Fisica;  Ill  -  Instituto  de  Quimica;  lv  -  Instituto  de  Geociencias;  V  -

33        0bservat6rio do valongo; Vl -lnstituto T6rcio  pacitti  de Aplica§6es e  pesquisas computacionais; VIl -

34       lnstituto   de   Computacao".   3.   Assunto:   Regimento   do   lnstituto   de   Computac5o   -  Aprova€ao.
35        lnteressado(a}:  Decania  do  CCMN.  Relator(a}:  Professor  H6Iio  Jaques  Rocha  Pinto  (OV/CCMN/UFRJ).

36       Aprovado,  por  unanimidade,  o  parecer  do  relator,  favoravel  ao  texto  do  Regimento  do  lnstituto  de
37       Computa¢§o/CCMN. No entanto, a seguinte altera¢5o foi so]ieitada no dceumento: i} no § 19 do Art. 5LO,
38       h5   mencao  a  urn  dnico  representante  discente  na  congrega¢5o:  ''com  excef6o  do  rapresentonfe
39       di.scents", enquanto o item VIII do mesmo artigo prev6 que a congregac5o ter5 "representontes do corpo
40       d/.scents". A reda¢ao no singular da  margem a  interpretacao de que  haverd  apenas  urn representante
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discente na Congregacao. Isso contrasta com o § 29 do Art. 89 do pr6prio regimento, em que a meneao a
representacao discente no Conselho Departamental 6 feita no plural. 4. Assunto: Promoc5o a Classe E:

orienta€6es para as comissaes avaTiadoras -Aprova¢ao. Tnteressado{a7: Decania e rnstitutos do CCMN.

Relator(a):   Professor   Claudio   Mota   (lQ/CCMN/UFRJ).   Foi   decidido   que   sera   redigido   urn   novo

documento, no qual sera estabelecido que as bancas precisar5o justificar, com base na Portaria/MEG n9

982,  de  03/10/2013,  e  na  Resolu€8o/CONSUNl  n9  8  de  2014,  quais  as  contribuie6es  relevantes  do
candidate, sobretudo nas areas de Ensino, Pesquisa ou Extens5o. A documenta§ao sera apresentada na

reuniao  ordinaria  de  mango  do  Conselho  de  Coordenac5o.  5.  Assunto:  Ata  da  Reuni5o  0rdinaria  do

Conselho de  Coordenacao  do  CCMN  de  16/12/2020 -Aprovacao.  ]nteressado(a):  Decania  do  CCMN.
Aprovada,   por  unanimidade,  a  ata  da   reuni5o  ordin5ria   do  Conselho  de  Coordenac5o  do  CCMN,

realizada em 16/12/2020.  Em seguida, deu-se inicio aos lnformes: i) GT PP -A professora Fatima Bruno,
superintendente  de  Planejamento  lnstitu€ional/PR3,  esta  presidindo  o  GT  P6s-pandemia,  que  esta

realizando urn levantamento sobre os espa¢os para as aulas experimentais e avaliando a  possibilidade

de haver aulas experimentais presenciais a partir de 2020/2. Quando a parecer sobre o assunto estiver
concluido,  sera  agendada  uma  reuni5o  com  o  Centro.  If) Vacinacao  na  UFRJ  - A  professora  Denise

Carvalho,   Reitora   da   UFRJ,   pretende   montar  uma   estrutura   de  vacinacao   no   Campus   da   Cidade

Universifaria, por6m ainda faltam vacinas. Ate a momento foram recebidas cerca de 2.400 vacinas pela

UFRJ. ill) Capacita£5o de servidores -Foi informado que nesse ano sera realizada uma capacitacao dos
servido`res dos setores financeiro, de compras e almoxarifado, com a finalidade de aprimoramento na

area  de  licita¢ao.  Iv)  CPA ~  0  relat6rio  da  CPA  foi  consolidado  e  encaminhado.  Reiterou-se  que  a

redac5o dos relat6rios deve respeitar a quantidade de linhas preestabelecida em cada item. v) Comissao

permanente  de  licencfatura  (CPL)  -  Foi   informado  que,   atualmente,   o   professor  Eduardo   Maia
(lGEO/CCMN/UFRJ)   6  o   representante  titular  do  CCMN   na   CPL,   e  foi  solicitado  que  as   Unidades
indicassem  names,  para  que  seja  escolhido  1  (urn)  representante  suplente  do  Centro.    Informes  da

Graduacao  - A  Professora  Marta  Medeiros  informou  que  nao  houve  reuni5o  da  comissao  que  est5
tratando  dos  crit6rios  de  avalia¢§o  das  disciplinas  de  graduag5o  no  mss  de  janeiro  e,  na  pr6xima

semana,  os trabalhos da comiss5o ser5o retomados.  Informes da  P6s{raduac5o:  0  Professor Cabral
Lima  informou que o CEPG  es fa em  recesso no mss de janeiro,  no entanto, alguns processos urgentes
tiveram que ser apreciados pela CAAC neste periodo. A16m disso, reiterou a necessidade de atualiza€ao

da  resolu€5o  n9  01/06  do  CEPG,  que  disp6e  sobre  a  cria€ao,  a  organiza€ao,  o  regime  did5tico  e  as
atividades  academicas  da  p6s-graduac5o  stri.cto  sensq  da  UFRJ,  e  relatou  que  6  precis6  ampliar  as

discuss6es, no ambito do CEPG, sobre o desenvolvimento de urn PROCAD interno, para auxiliar os PPG's

com  notas  3  e 4.  0  professor  Cabral  Lima  informou  ainda  que  a  quesfao  dos  PPG's  duplicados  sera

avaliada  pelo  CEPG,  a  fim  de  evitar  esforcos  duplicados  na  Universidade.  Nada  mais  havendo  para

constar,  eu,  Diego  Ferreira  Santos,  substituto  eventual  da  chefe  de  Atividades  Gerenciais,    Iavrei  a

presente ata, que segue
de 2021,  e assinada  por mim
CCMN

xtraordin5ria  do Conselho do CCMN  de 27 de janeiro

e pelo  Professor Cabral  Lima, Vice-decano do




