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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 

15 DE DEZEMBRO 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 Antônio Carlos Fontes dos Santos – Vice-diretor do 6 

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

Wladimir Augusto Neves – Diretor do Instituto de Matemática; Professor Edson Farias Mello – Diretor 8 

do Instituto de Geociências; Professor Emílio Velloso Barroso – Vice-diretor do Instituto de 9 

Geociências; Professora Anamaria Martins Moreira – Diretora do Instituto de Computação; Henrique 10 

Serdeira – Diretor do Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais; Professor 11 

Hélio Jaques Rocha Pinto – Diretor do  Observatório do Valongo; Professora Thereza Cristina de 12 

Lacerda Paiva – Representante dos Professores Titulares (Classe E);  Professor Pierre Mothé Esteves 13 

– Representante dos  Professores Associados (Classe D); Professor Nelson Quilula Vasconcelos – 14 

Representante dos Professores Auxiliares e Assistentes (Classes A e B); Elton Carneiro Marinho – 15 

Representante dos Servidores Técnico administrativos em Educação; Sarah Soares Sippert – 16 

Representante Discente; Professora Silvia Lorenz Martins – Coordenadora de Integração Acadêmica 17 

de Extensão/CCMN; Professora Marta Eloísa Medeiros – Coordenadora de Integração Acadêmica de 18 

Graduação/CCMN. Convidados: Angélica Dias – NCE/CCMN/UFRJ; Mônica Oliveira – 19 

Superintendente/Decania/CCMN; Denise Russo Bastos – Atividades gerenciais/Decania/CCMN; 20 

Juliana Feitosa – Assessoria do Gabinete da Decania/CCMN. Havendo número regimental de 21 

membros, a reunião foi iniciada com os informes da Graduação: A professora Marta Medeiros 22 

informou que o Congresso de Graduação, realizado nos dias 7 e 8 de dezembro, contou com a 23 

participação de todas as Unidades do CCMN e estabeleceu metas prioritárias de médio e longo prazo 24 

a serem implementadas na Graduação do CCMN a partir do período 2022/1. Informes da Pós-25 

graduação: O professor Cabral Lima informou que: i) em 2022 a Pós-graduação do CCMN pretende 26 

fazer um evento similar ao congresso de Graduação, com foco nas disciplinas transversais; ii) o diretor 27 

de avaliação da CAPES, Flávio Camargo, pediu exoneração do cargo, alegando problemas de saúde. O 28 

novo diretor ainda será definido; iii) o CEPG considerou positiva a sincronização entre os calendários 29 

de Graduação e Pós-graduação. Informes da extensão: A professora Sílvia Lorenz informou que: i) a 30 

11ª SIAC será realizada no período de 14 a 18 de fevereiro de 2022. No total foram inscritos 750 31 

trabalhos, sendo 532 de pesquisa, 117 de extensão e 101 de ensino, pesquisa e extensão. Os resumos 32 

estarão disponíveis até o dia 20 de dezembro, para revisão; ii) a professora Sílvia solicitou auxílio dos 33 

Diretores das Unidades para o mapeamento dos projetos de ensino, pesquisa e extensão que 34 

possuem relação com movimentos sociais, para participação no evento da Universidade da Cidadania, 35 

que será realizado, provavelmente, no mês de julho de 2022, no formato híbrido. Informes da 36 

Decania: A professora Cássia Turci informou que: i) o prazo para entrega do relatório CPA foi adiado 37 

para 14 de janeiro, e solicitou que as Unidades enviassem os relatórios até o dia 7 de janeiro, a fim de 38 
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que houvesse tempo hábil para consolidação do relatório final do Centro; ii) a professora Cássia 39 

orientou que, devido à questão da segurança no campus,  as Unidades mantivessem o planejamento 40 

do recesso de fim de ano para o período de 23 de dezembro a 3 de janeiro; iii) nesta quarta, dia 15 41 

de dezembro, será realizada a última reunião do GT CCMN no ano de 2021, na qual haverá uma 42 

apresentação da professora Leda Castilho sobre a UFRJVac; iv) O CSCE, em sessão realizada no dia 14 43 

de dezembro de 2021, aprovou a resolução nº 06/2021, que dispõe sobre os procedimentos para que 44 

a Universidade Federal do Rio de Janeiro proceda com a permissão, autorização e concessão para 45 

compartilhamento de infraestrutura, laboratórios, equipamentos, materiais e demais instalações 46 

existentes em suas dependências, em ações voltadas à inovação. A resolução foi publicada no BUFRJ 47 

nº 51, de 23/12/2021; v) A professora Cássia informou que fez um levantamento de todos os 48 

orçamentos que recebeu dos LIG’s, totalizando aproximadamente R$ 1.500.000,00 (valor médio de 49 

R$ 150.000,00 por LIG). Foi realizado um contato com a professora Denise Carvalho, que solicitou que 50 

seja feito um projeto, nos mesmos moldes de utilização dos recursos CIP pois, provavelmente, 51 

recursos CIP da Reitoria serão utilizados. Informes gerais: i) O professor Edson Mello relatou que, na 52 

última reunião da Congregação do Instituto de Geociências, a Geologia se posicionou incisivamente 53 

com relação aos trabalhos de campo. O departamento cancelou todas as saídas de campo para o 54 

próximo ano, alegando o descaso da administração central para essa questão.  O professor Edson 55 

disse ainda que o Instituto está lidando com uma situação muito delicada, pois as atividades de campo 56 

envolvem centenas de estudantes e, somente no curso de Geologia, 1/3 das disciplinas obrigatórias 57 

são realizadas em campo. A Universidade tem o dever de atender com segurança os estudantes, haja 58 

vista a questão da Covid, sendo inadmissível este posicionamento negligente da administração 59 

central. A posição da Geologia é firme e, para o próximo ano, alguma ação mais incisiva chegará na 60 

Reitoria. O professor Edson destacou que a consulta foi feita por ofício e a Decania do CCMN foi 61 

oficiada, conforme é preciso que seja feito, não sendo realizada uma consulta direta do Instituto com 62 

a Reitoria. O diretor do Instituto de Geociências destacou ainda que deixou claro ao Departamento 63 

de Geologia que houve empenho do CCMN na resolução do problema, e que esta questão não está 64 

na nossa esfera, e sim da administração superior. O professor Edson solicitou que fosse feito o registro 65 

de sua fala em ata e reiterou que, na consulta feita à comissão, houve um detalhamento orçamentário 66 

de quanto custa o estudante em atividade de campo. Ao fim da fala do Professor Edson, a Professora 67 

Cássia registrou que seria importante que o CCMN falasse diretamente com a Reitora sobre o assunto 68 

e, por fim, o professor Claudio Mota sugeriu que fosse redigida uma moção de apoio do Conselho de 69 

Coordenação ao Instituto de Geociências. A sugestão foi aceita pela professora Cássia, que solicitou 70 

a redação da moção de apoio (anexo I), para leitura na reunião do CONSUNI; ii) A professora 71 

Anamaria, diretora do IC, relatou que ainda está precária a questão da infraestrutura e do apoio da 72 

TIC para o retorno gradual das aulas, inclusive os pontos de internet no bloco F3 não estão ativos. 73 

Mônica Almeida, superintendente da Decania do CCMN, informou que foi aberto um chamado na TIC, 74 

e constatada a necessidade de aquisição de um novo switch, que tenha capacidade de distribuir mais 75 

pontos de internet; iii) A professora Cássia Turci sugeriu que fosse redigida uma moção de 76 
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agradecimento à professora Cristina Riche (anexo II), que está deixando o cargo de ouvidora-geral da 77 

UFRJ, pois irá se aposentar. Após os informes, deu-se início à Ordem do dia: 1. Assunto: Calendário 78 

de reuniões do Conselho de Coordenação do CCMN para o ano de 2022 – Aprovação. Interessado(a)s: 79 

Decania e Unidades do CCMN. Aprovado, por unanimidade, o calendário de reuniões do Conselho de 80 

Coordenação do CCMN para o ano de 2022 (Anexo III). 2. Processo: 23079.231263/2021-93. Assunto: 81 

Estabelecimento de vínculo de Professor colaborador voluntário junto ao Programa de Pós-graduação 82 

em Estatística – Aprovação. Interessado(a): Professor Fernando Antônio da Silva Moura (Docente 83 

aposentado/UFRJ). Relator(a): Professor Antônio Carlos Fontes dos Santos (IF/CCMN/UFRJ). 84 

Aprovado, por unanimidade, o parecer do relator, favorável ao estabelecimento do vínculo de 85 

colaborador voluntário. No entanto, para prosseguimento do processo, o Professor Antônio Carlos 86 

solicitou que seja atualizada a condição de professor aposentado da UFRJ no Curriculum Lattes. 3. 87 

Processo: 23079.221458/2021-25. Assunto: Acordo de cooperação entre a Universidade Federal do 88 

Rio de Janeiro, através do LBCD/LADETEC/IQ/UFRJ, e a Universidade Federal de Ouro Preto para 89 

execução do projeto “utilização da abordagem metabolômica no tratamento de dados de 90 

espectrometria de massas visando avanços nas áreas de ciência antidopagem, toxicologia forense e 91 

toxicologia ambiental” – Aprovação. Interessado(a): Professor Henrique Marcelo Pereira 92 

(IQ/CCMN/UFRJ). Relator(a): Professor Edson Farias Mello (IGEO/CCMN/UFRJ). Aprovado, por 93 

unanimidade, o parecer do relator, favorável à execução do acordo de cooperação.4. Assunto: Ata da 94 

reunião ordinária do Conselho de Coordenação do CCMN de 24/11/2021- Aprovação. Interessado(a): 95 

Decania e Unidades do CCMN. Aprovada, por unanimidade, a ata da reunião ordinária do Conselho 96 

de Coordenação, realizada em 24/11/2021. Foi autorizada pelos conselheiros a inclusão do seguinte 97 

ponto EXTRAPAUTA: Promoção de Professor Associado (Classe D – IV) para Titular (Classe E) – 98 

Homologação. Interessada: Professora Mônica dos Santos Marçal (IGEO/CCMN/UFRJ). Comissão 99 

avaliadora – membros titulares: Professor Antônio José Teixeira Guerra (UFRJ) – presidente; 100 

Professor Archimedes Perez Filho (UNICAMP); Professora Mônica da Costa Pereira Lavalle Heilbron 101 

(UERJ); Professor Cleverson Guizan Silva (UFF); Professor Edison Dausacker Bidone (UFF). Membros 102 

suplentes: Professora Carla Bernadete Madureira Cruz (UFRJ); Professor Glaucio José Marafon (UERJ). 103 

Colocado em votação, o parecer da comissão avaliadora, favorável à promoção, foi homologado por 104 

unanimidade. Encerrada a ordem do dia, a professora Marta Medeiros deu início à apresentação de 105 

duas propostas de resoluções: 1 – Normas sobre critérios de aprovação de disciplinas de Graduação 106 

no CCMN e 2 – Normas sobre cerimônia de outorga de Grau em Gabinete. Após a apresentação, 107 

houve um debate sobre os temas e a professora Cássia Turci solicitou que as propostas fossem levadas 108 

pelos Diretores para uma discussão no âmbito das Unidades e, na próxima reunião do Conselho de 109 

Coordenação, as resoluções entrarão em pauta para ajustes, levando em consideração o feedback 110 

dos Institutos. Nada mais havendo para constar, eu, Denise Russo Bastos, substituta eventual do chefe  111 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1hFcJnoPP8jUvZ3AGm9ipAvK711wuuxyB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hFcJnoPP8jUvZ3AGm9ipAvK711wuuxyB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CKlkQPPiwJBosmA2ssytoPK37dfkZLGO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yEbZ5lD5QyfKBr1EquzLVgkLu9Q4GYwo?usp=sharing


 

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

Decania 
 

Conselho de Coordenação do CCMN                                                                                                                       Página 4 

 

de Atividades Gerenciais, lavrei a presente ata, que segue aprovada nesta Sessão Ordinária do 112 

Conselho do CCMN de 15 de dezembro de 2021, e assinada por mim e pela Professora Cássia Curan 113 

Turci, Decana do CCMN. 114 

 
 
 
 
 

Cássia Curan Turci 
Decana do CCMN 

Denise Russo Bastos 
Técnica em secretariado 
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ANEXO I 

 
MOÇÃO DE APOIO AO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

 
O Conselho de Coordenação do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN), 

reunido em sessão ordinária do dia 15 de dezembro de 2021, manifesta total apoio às demandas e 
preocupações do Instituto de Geociências acerca do retorno dos trabalhos de campo de seus 
discentes e servidores dos cursos de Geologia e Geografia.  
 

Cabe destacar que o curso de Geologia tem, praticamente, um terço de sua carga horária 
dedicada a visitas de formações geológicas no interior do país; portanto, faz-se necessária uma 
normatização das condições de biossegurança pelo GT-Coronavírus da UFRJ, para que se possa 
organizar os traslados e as hospedagens dos grupos durante as viagens. Também é imprescindível a 
revisão pela PR3 dos valores para custear as diárias dos discentes, pois muitas viagens duram duas ou 
mais semanas. 
 

O curso de Geologia da UFRJ é um dos mais antigos e tradicionais do país, tendo formado 
quadros que atuam nas maiores empresas e órgãos governamentais do país. Privar as novas gerações 
de Geólogos de uma formação adequada, com a vivência prática da profissão, certamente trará danos 
irreparáveis para o país.    
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ANEXO II 

 
MOÇÃO DE AGRADECIMENTO À PROFESSORA CRISTINA RICHE 

 
O Conselho de Coordenação do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN), 

reunido em sessão ordinária do dia 15 de dezembro de 2021, e seus Institutos (Instituto de 
Computação, Instituto de Física, Instituto de Geociências, Instituto de Matemática, Instituto de 
Química, Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais, Observatório do Valongo) 
gostariam de agradecer à Profa. Cristina RICHE pela competência, eficiência e disponibilidade durante 
sua brilhante gestão à frente da Ouvidoria da UFRJ nesses últimos anos. A Professora Cristina RICHE, 
com sua forma suave e competente, inerente de quem sabe ouvir interessadamente os problemas de 
outrem, conseguiu resolver todas as eventuais dificuldades relacionadas ao CCMN e suas Unidades, 
exibindo sempre um comportamento balizado pela justiça, pela ética e pela cordialidade. A UFRJ teve 
o privilégio de ter uma Ouvidora de altíssimo quilate, firme, balizada e atenciosa que, certamente, 
nos dará, a todos nós, intensa saudade. 

 
O CCMN é extremamente grato à Professora Cristina RICHE e deseja todo o sucesso em sua 

nova etapa de vida. 
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ANEXO III 

 
Calendário de reuniões do Conselho de Coordenação do CCMN para 2022 

 

MÊS DIA (4ª feira) 

FEVEREIRO 23 

MARÇO 30 

ABRIL 27 

MAIO 25 

JUNHO 29 

JULHO 27 

AGOSTO 31 

SETEMBRO 28 

OUTUBRO 26 

NOVEMBRO 30 

DEZEMBRO 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


