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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE COORDENAÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA
NATUREZA – CCMN, CONDUZIDA EM AMBIENTE VIRTUAL, REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020, A
PARTIR DE 09:30 HORAS, NA PLATAFORMA CISCO WEBEX MEETINGS, SOB A PRESIDÊNCIA DA
DECANA DO CCMN, PROFESSORA CÁSSIA CURAN TURCI. COMPARECERAM À REUNIÃO OS SEGUINTES
CONSELHEIROS: Professor Cabral Lima – Vice-decano do CCMN; Professor Wladimir das Neves –
Diretor do Instituto de Matemática; Rundsthen Vasques – Vice-diretor do Observatório do Valongo;
Professor Claudio José de Araujo Mota – Diretor do Instituto de Química; Professora Belita Koiller –
Diretora do Instituto de Física; Professor Antônio Carlos Fontes – Vice-diretor do Instituto de Física;
Professor Edson Farias Mello – Diretor do Instituto de Geociências; Henrique Serdeira – Diretor do
Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais (NCE); Jade Soares – Vice-diretora
do Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais (NCE); Professor João Torres –
Representante dos Professores Titulares (Classe E); Professora Cláudia M. de Rezende – Suplente do
Representante dos Professores Titulares (Classe E); Professor Pierre Mothé Esteves – Representante
dos Professores Associados (Classe D); Professor Germano Maioli Penello – Representante dos
Professores Adjuntos (Classe C); Elton Carneiro Marinho – Representante dos Servidores TécnicoAdministrativos em Educação; Professora Marta Eloisa Medeiros – Coordenadora de Integração
Acadêmica de Graduação do CCMN; Professora Mirian Gandelman – Suplente da Coordenadora de
Integração Acadêmica de Extensão do CCMN e Rodrigo Mangabeira – Representante Discente.
Convidados: Alexandrina de Queiroz – Programa Ativida CCMN/UFRJ; Juliana Feitosa – Assessora do
Gabinete da Decania CCMN/UFRJ; Monica Oliveira – Superintendente do CCMN/UFRJ; Thayssa de
Freitas – Chefe do Setor de Pessoal da Decania do CCMN. Havendo número regimental de membros,
a Professora Cássia Turci deu início à reunião informando que não haveria pauta, pois se tratava de
uma ambientação ao ambiente virtual para reuniões futuras. i) Homepage do CCMN: A Professora
Cássia Turci Informou que o servidor do CCMN, Elton Carneiro, juntamente com dois mestrandos do
PPGI estão em processo de finalização da homepage do Centro, sendo necessárias algumas correções
pontuais para a sua implementação. ii) Programa Ativida: Alexandrina Queiroz, responsável pelo
Ativida, deu algumas informações sobre o funcionamento do Programa no Período da Pandemia da
Covid-19, ratificou a importância da preparação física e emocional e da necessidade de uma boa
alimentação e ingestão de líquidos para o fortalecimento do sistema imunológico, destacando o
trabalho respiratório para o fortalecimento pulmonar que está realizando no Espaço Ativida. iii)
Formulários da Reitoria: A servidora do Setor de Pessoal da Decania do CCMN, Thayssa de Freitas,
iniciou sua fala informando que a reitoria estipulou um prazo até 07/05 para a entrega do controle de
frequência dos servidores que, por sua vez, deverão ser preenchidos com siglas referentes ao tipo de
trabalho, e não com horários. Foram discutidos eventuais desafios para o preenchimento desse
controle, como a dificuldade no contato e a falta de acesso à internet e equipamentos de informática
por parte dos servidores. Outros aspectos levantados referiram-se às implicações do preenchimento
da folha de frequência na sigla trabalho remoto, que provavelmente acarretará descontos do valetransporte e do adicional por insalubridade, bem como a impossibilidade de classificar a forma de
trabalho dos servidores operacionais como remoto, sendo sugestionada a classificação como
dispensa de trabalho. Quanto ao preenchimento dos formulários da Reitoria, o item idade dos
servidores é de fácil consulta, no entanto as autodeclarações de saúde, cuidado e coabitação e
sintomas gripais deverão ser preenchidas pelo próprio servidor. Caso não haja o preenchimento das
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autodeclarações, as chefias poderão marcar o item 8 do formulário “preferiu não responder”, sendo
inviável que os gestores os enquadrem como item 7 “outros motivos”. Os formulários de
autodeclaração, de acordo com a determinação, deverão ser atualizados semanalmente, todas as
quartas-feiras. iv) Retorno às aulas: A Professora Cássia Turci informou que a Professora Gisele Pires,
pró-reitora de graduação, criou um grupo de trabalho no CEG para discutir possibilidades de retorno
às aulas da graduação. Ainda não há prazo definido para o retorno. A reitoria enviou um formulário
para que a comunidade acadêmica informasse sobre a disponibilidade de acesso à internet em suas
residências. Até o momento 20.000 formulários foram preenchidos. v) Pós-graduação: O Professor
Cabral Lima informou que no CEPG foram criados grupos de trabalho para tratar das situações
emergenciais e um grupo para discutir o uso efetivo do EaD nas disciplinas da pós-graduação. Foi
editada uma resolução orientando sobre a contagem de tempo para as defesas de dissertações e
teses durante a pandemia, outra para que defesas de teses, dissertações e qualificações
acontecessem de forma remota, entre outras. Sobre os APCN’s, o professor Cabral Lima informou
que foram avaliados 4 APCN’s e 1 pedido de reconsideração da Faculdade de Educação. A CAPES
enviou novos prazos, suspendendo as avaliações de APCN’s momentaneamente. Informou ainda que
a resolução sobre o PIBIC já saiu do âmbito do CEPG e foi encaminhada para a avaliação do CEG, e
depois será objeto em uma reunião conjunta entre CEPG e CEG. vi) AVA: Foram discutidas questões
pertinentes à implementação do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), foi levantada a
necessidade de investimentos na área de TI e na capacitação de pessoal para possibilitar a plena
utilização do AVA. vii) Campus Macaé: A Professora Cássia Turci informou o interesse da Reitoria na
regularização do Campus Macaé, inicialmente a proposta era transformá-lo em um Centro, porém, o
procurador deu parecer negativo, alegando que um Centro Universitário deve reunir cursos de áreas
afins, e este não é o caso do Campus Macaé, que possui 4 cursos na área da Saúde, 1 curso na área
de Ciências e 3 cursos na área de Engenharia. A Professora Denise Carvalho propôs então que cada
curso fosse ligado ao centro do Rio de Janeiro, sendo que o CCMN receberia um instituto
especializado da área de química, proposto inicialmente como ciências químicas, mas para isso seria
necessário uma discussão sobre a estrutura de pessoal, orçamentária e outras questões
administrativas. O Professor Cláudio Mota ressaltou a importância de conhecer melhor a proposta e
a atual estrutura do campus Macaé, lembrou a necessidade das FG’s e considera que esse
movimento deve ser fruto de uma longa discussão. O Professor Edson Farias levantou a questão da
portaria nº 13623, do ministério da economia, que visa o redimensionamento das Unidades
Administrativas dos Serviços Gerais, continuou sua fala afirmando que essa discussão não avançou no
âmbito da UFRJ e que a criação de um novo Instituto vai de total desencontro com a portaria
ministerial. vii) Próxima reunião: A próxima reunião do conselho de coordenação será realizada no
dia 27/05. Nada mais havendo para constar, eu, Diego Ferreira Santos, Substituto Eventual da Chefia
de Atividades Gerenciais, lavrei a presente ata que, segue aprovada nesta Sessão Ordinária do
Conselho do CCMN de 06 de maio de 2020, e assinada por mim _____________________ e pela
Professora Cássia Curan Turci, Decana do CCMN ____________________________.

