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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 2 

24 DE FEVEREIRO DE 2021, A PARTIR DE 09:30 HORAS, NA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS, SOB 3 

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

Reunião os seguintes Conselheiros: Professor Cabral Lima – Vice-decano do CCMN; Professora Belita 5 

Koiller – Diretora do Instituto de Física; Professor Raimundo Rocha dos Santos – substituto eventual 6 

do Diretor do Instituto de Física; Professor Cláudio José de Araújo Mota – Diretor do Instituto de 7 

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

Diretor do Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais; Professor Helio Jacques 9 

Rocha Pinto – Diretor do Observatório do Valongo; Professor João Torres de Mello Neto – 10 

Representante dos Professores Titulares (Classe E); Professor Pierre Mothé Esteves – Representante 11 

dos Professores Associados (Classe D); Professor Germano Maioli Penello – Representante dos 12 

Professores Adjuntos (Classe C); Elton Carneiro Marinho – Representante dos Servidores Técnico-13 

Administrativos em Educação; Rodrigo Mangabeira – Representante discente; Professora Marta 14 

Eloisa Medeiros – Coordenadora de Integração Acadêmica de Graduação/CCMN; Professora Silvia 15 

Lorenz Martins - Coordenadora de Integração Acadêmica de Extensão/CCM.  Convidados: Diego 16 

Ferreira Santos (Atividades gerenciais/CCMN), Juliana Feitosa (Assessoria do Gabinete da 17 

Decania/CCMN), Mônica Oliveira (Superintendente/CCMN). Havendo número regimental de 18 

membros, a Professora Cássia Turci deu prosseguimento aos Informes da Decania: i) Sistema de 19 

Acompanhamento de Processos (SAP): A professora Cássia Turci informou que, a partir do dia 1º de 20 

maio de 2021, o Sistema de Acompanhamento de Processos da UFRJ (SAP) terá a função de autuação 21 

de novos processos desabilitada, sendo mantidas apenas as funções de consulta e tramitação de 22 

processos autuados antes de 01/05/2021, não havendo obrigatoriedade da migração dos processos 23 

físicos autuados até o dia 30 de abril de 2021, que poderão seguir a tramitação em seu formato 24 

original (papel) até o encerramento, salvo por exigência das Unidades de referência. Sendo assim, a 25 

partir do dia 01/05/2021 todos os processos deverão ser abertos pela plataforma SEI (Sistema 26 

Eletrônico de Informações). ii) Capacitação de servidores:  A professora Cássia Turci informou que, 27 

em função da junção das UASG’s, foi solicitada às Pró-reitorias de pessoal (PR4) e de gestão e 28 

governança (PR6) a possibilidade de realizar treinamentos com os servidores dos setores financeiro, 29 

de compras e almoxarifado. iii) Entrega de materiais nos almoxarifados: Mônica Oliveira, 30 

Superintendente da Decania do CCMN, informou que a orientação dada pela Pró-reitoria de 31 

planejamento, desenvolvimento e finanças (PR3) foi centralizar o recebimento dos materiais no 32 

almoxarifado das Decanias e, após providenciadas as medidas administrativas necessárias, 33 

encaminhá-los para os Institutos. Esse assunto será levantado nas próximas reuniões com a PR3, a 34 

fim de otimizar a logística de entrega de materiais às Unidades. iv) Revisão de contratos: A 35 

professora Cássia informou que, atualmente, não há pessoal para fazer a limpeza do telhado do 36 

CCMN, pois está em vigor um contrato emergencial. Foi solicitada, em reunião com a PR6, a revisão 37 

dos contratos, tendo em vista que, por vezes, a retirada de alguns itens dos contratos gera prejuízos 38 

aos Centros e Unidades e uma economia irrisória para a Universidade. A professora Cássia ressaltou 39 

ainda que conversou com o Diretor da COPPE, professor Romildo, sobre dialogar com a 40 

procuradoria, visando a utilização dos recursos do CIP para a realização das manutenções, pois essas 41 
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atividades também são infraestrutura para laboratórios de pesquisa. O professor Edson Mello, 42 

diretor do IGEO, destacou a necessidade da inclusão de um aditivo, ou confecção de um novo 43 

contrato de limpeza, tendo em vista que o contrato atual só prevê a manutenção da laje e não os 44 

custos da manutenção dos telhados. Informes da Pós-graduação: i) APCN’s: A professora Cássia 45 

informou que a CAPES suspendeu os prazos de recebimento das propostas de criação de Programas 46 

de Pós-graduação, portanto todos os APCN’s que estavam na PR2 foram devolvidos às Unidades. 47 

Aguarda-se manifestação da CAPES sobre os novos prazos. ii) Manutenção das aulas na semana da 48 

JICTAC: O professor Cabral Lima informou que, na reunião da câmara mista CEG-CEPG, foi decidida 49 

a manutenção das aulas durante a semana da JICTAC, entretanto, a orientação é que os professores 50 

evitem fazer qualquer tipo de avaliação nesta semana. iii) Mesa redonda – Rumos para o progresso 51 

da ciência no Brasil no momento atual:  O professor Cabral Lima comunicou ainda sobre a realização 52 

de uma mesa redonda do CCMN na JICTAC. A mesa redonda, que será mediada pelo professor Cabral 53 

Lima, tem como tema provisório: “rumos para o progresso da ciência no Brasil no momento atual”, 54 

e terá a participação dos professores Vânia Paschoalin (IQ e FAPERJ), Ildeu de Castro Moreira (IF e 55 

SBPC) e Luiz Davidovich (IF e ABC). Informes da Graduação: i ) Início do semestre: A professora 56 

Marta Medeiros informou que o próximo semestre terá início no dia 22 de março, porém as aulas 57 

iniciais poderão ser prejudicadas pois o início do período coincidirá com a semana da JICTAC. iii) 58 

Critérios de avaliação do CCMN: A professora Marta Medeiros informou ainda que, em breve, será 59 

apresentado o andamento dos trabalhos da Comissão responsável pelo estudo dos critérios de 60 

avaliação da graduação do CCMN.  Informes da Extensão: i) Inscrições no PROFAEX: A professora 61 

Sílvia Lorenz informou que as inscrições para pedidos de bolsas de extensão serão encerradas no dia 62 

07/03/2021, e cada proposta poderá ser contemplada da seguinte forma: evento – 1 (uma) cota, até 63 

2 (dois) meses. Curso – 2 (duas) cotas, até 12 (doze) meses. Projetos – 4 (quatro) cotas, até 12 (doze) 64 

meses. Programas – 10 (dez) cotas, até 12 (doze) meses. Informes gerais: Foi realizada a 65 

apresentação da nova logomarca do CCMN. Em breve o arquivo com a logomarca será encaminhado 66 

para todos. Após os informes, deu-se início à ordem do dia: 1. Assunto: Promoção à Classe E: 67 

orientações para as comissões avaliadoras – resolução CCMN 01-2021 – Aprovação. Interessado(a): 68 

Decania e Institutos do CCMN. Relatores: Professora Belita Koiler (IF/CCMN/UFRJ) e Professor 69 

Claudio Mota (IQ/CCMN/UFRJ). Os conselheiros solicitaram a retirada deste ponto de pauta, pois 70 

não houve tempo hábil para discutir a resolução no âmbito dos Institutos. A professora Cássia Turci 71 

informou que o assunto constará na pauta da próxima reunião do Conselho de Centro. 2. Processo: 72 

23079.222900/2020-50. Assunto: Projeto de pesquisa “Geofísica aplicada ao monitoramento de 73 

barragens de rejeitos de mineração”, com interveniência da Fundação COPPETEC (Aprovado ad 74 

referendum) – Homologação. Interessado(a): Professor Marco Antônio Braga (IGEO/CCMN/UFRJ). 75 

Relator(a): Professor Claudio Mota (IQ/CCMN/UFRJ). Homologado, por unanimidade, o parecer do 76 

relator, favorável à execução do projeto de pesquisa. 3. Processo: 23079.203330/2021-80. Assunto: 77 

Projeto “Caracterização de catalisadores para a UPGN do COMPERJ”, oriundo do contrato entre o 78 

COMPERJ e o Instituto de Química/UFRJ, com interveniência da Fundação COPPETEC (Aprovado ad 79 

referendum) – Homologação. Interessado(a): Professor Claudio Mota (IQ/CCMN/UFRJ). Relator(a): 80 

Henrique Serdeira (NCE/CCMN/UFRJ). O relator do processo apresentou as seguintes observações: 81 

3.1) Página 5 – falta o tempo depois da vigência de 30 (trinta). Transcrição: “O presente projeto terá 82 
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vigência de 30 (trinta), que consiste na realização das seguintes etapas e suas respectivas datas de 83 

entrega: meta 1 – Relatório final, prazo de entrega: 30 (trinta)”; 3.2) Página 12 – o Resumo executivo 84 

está equivocadamente datado no ano de 2020, enquanto o correto seria 2021; 3.3) Página 25 – 85 

definição de qual é o correto item 6.7. Posto em votação, o parecer do relator, favorável à execução 86 

do projeto, foi homologado por unanimidade. 4. Processo: 23079.202434/2021-77. Assunto: 87 

Projeto “Avaliação de impactos ambientais naturais e antropogênicos e estabelecimento de 88 

sistemas referenciais” oriundo do acordo de cooperação técnica entre o IBAMA e a UFRJ, através do 89 

laboratório de apoio ao desenvolvimento tecnológico e seus laboratórios associados do Instituto de 90 

Química (Aprovado ad referendum) – Homologação. Interessado(a): Professor Francisco Radler 91 

(IQ/CCMN/UFRJ). Relator(a): Professor Hélio Jaques (OV/CCMN/UFRJ). Homologado, por 92 

unanimidade, o parecer do relator, favorável à execução do projeto. 5. Processo: 93 

23079.202891/2021-61. Assunto: Projeto “Manutenção corretiva de equipamentos multiusuários 94 

do IQ/UFRJ”, oriundo do convênio entre FINEP e UFRJ, com interveniência da FUJB (Aprovado ad 95 

referendum) – Homologação. Interessado(a): Professor Carlos Roland Kaiser (IQ/CCMN/UFRJ). 96 

Relator(a): Professor Edson Farias (IGEO/CCMN/UFRJ). Homologado, por unanimidade, o parecer do 97 

relator, favorável à execução do projeto. 6. Edital nº 73, de 12 de fevereiro de 2021. Assunto: 98 

Processo seletivo de transferência especial do curso Bacharelado em Ciências Matemáticas e da 99 

Terra (Aprovado ad referendum) – Homologação. Interessado(a): Coordenação do 100 

BCMT/CCMN/UFRJ. Homologado, por unanimidade, o Edital nº 73, de 12 de fevereiro de 2021, 101 

referente ao processo seletivo de transferência especial do curso Bacharelado em Ciências 102 

Matemáticas e da Terra. 7. Assunto: Pedidos de vagas emergenciais de professores substitutos 103 

(Aprovado ad referendum) – Homologação. Interessado(a): Instituto de Física (IF/CCMN/UFRJ). 104 

Homologadas, por unanimidade, as seguintes solicitações de vagas emergenciais de professores 105 

substitutos: 7.1) processo 23079.203859/2021-01. Departamento de Física Nuclear – 01 (uma) vaga; 106 

7.2) processo 23079.203801/2021-50. Departamento de Física dos Sólidos – 01 (uma) vaga; 7.3) 107 

processo 23079.203785/2021-03. Departamento de Física Teórica – 01 (uma) vaga. 8. Processo: 108 

23079.017837/2019-06. Assunto: Promoção de professor Associado IV (Classe D - IV) para professor 109 

Titular (Classe E) – Homologação. Interessado(a): Professora Tatiana Roque (IM/CCMN/UFRJ). 110 

Comissão avaliadora: Walcy Santos – Professora Titular (IM/UFRJ), Marcelo Miranda Viana da Silva 111 

– Professor Titular (IMPA), Márcia Cristina da Costa Trindade Cyrino – Professora Titular (UEL), Peter 112 

Pál Pelbart – Professor Titular (PUC/SP) e Olival Freire Junior – Professor Titular (UFBA). 113 

Homologado, por unanimidade, o parecer da comissão avaliadora, favorável à promoção da 114 

Professora Tatiana Roque para a categoria Titular (Classe E). 9. Assunto: Ata da Reunião 115 

Extraordinária do Conselho de Coordenação do CCMN de 27/01/2021 – Aprovação. Interessado(a): 116 

Decania do CCMN. Aprovada, por unanimidade, a ata da reunião extraordinária do Conselho de 117 

Coordenação do CCMN, realizada em 27/01/2021. Nada mais havendo para constar, eu, Denise 118 

Russo Bastos, Secretária de Atividades Gerenciais, lavrei a presente ata, que segue aprovada nesta 119 

Sessão Ordinária do Conselho do CCMN de 24 de fevereiro de 2021, e assinada por mim 120 

_____________________ e pela Professora Cássia Curan Turci, Decana do CCMN 121 

____________________________. 122 


