Ata da Reunião ordinária da Congregação do Instituto de Física, realizada em 17 de dezembro
2019, às 11 horas, na sala A-312, sob a presidência da Diretora do Instituto de Física da UFRJ,
Profa. Belita Koiller.
Membros Presentes: Belita Koiller (Diretora), Antonio Carlos Fontes dos Santos (ViceDiretor), Elis Sinnecker, Henrique Boschi Filho e Leandro Salazar de Paula
(respectivamente, chefes dos Departamentos de Física dos Sólidos, Física Teórica,
Física Nuclear), Nathan Bessa Viana (Substituto do chefe do Departamento de Física
Matemática) Miguel Alexandre Novak, Nelson Ricardo de Freitas Braga, Raimundo
Rocha dos Santos e Rodrigo Barbosa Capaz (Representantes dos Professores
Titulares), Bruno de Souza de Paula e Simone Coutinho Cardoso (Representantes dos
Professores
Associados)
Rodrigo
Lage
Sacramento
e
Benjamin
Rache
Salles(Representante dos Professores Adjuntos)

Início: 11 h
A professora Belita Koiller deu início à Reunião iniciando pelo item 1. Passando a
palavra ao prof. Claudio Lenz, presidente da comissão, para que relatasse a avaliação.
Item 1 - Homologação do Relatório da Comissão de Avaliação à Classe E
(Professor Titular) (Anexo 1). O prof. Claudio Lenz informou que o prof. Carlos
Eduardo, membro titular da banca, não pôde participar da avaliação por razões
pessoais, mas que pôde ser substituído a tempo pelo professor Antônio Figueireido da
USP. O prof. Claudio recomendou à Congregação que para as próximas avaliações e
concursos fossem escolhidos suplentes do Rio de Janeiro.
Foi feita a leitura dos Relatórios, começando pelo prof. Odair Gonçalves, após, foi feita
a leitura do relatório do prof. Marcelo Sant’anna e em seguida do Prof. Eduardo Fraga.
Antes de a homologação ser colada em votação, a Diretora perguntou se alguém teria
algo a acrescentar. Foi passada a palavra à profa. Simone Coutinho que não
questionou o resultado da banca, mas sugeriu à Congregação que para as próximas
comissões ficasse claro qual é o perfil de professor Titular classe E o Instituto de Física
busca não se guiando somente pela tabela de pontos. A profa. Belita sugeriu que o
Conselho Científico, junto com os últimos presidentes das comissões, elaborasse o
perfil de Professor Titular. Colocado em votação o Relatório da Comissão de Avaliação
foi aprovado por unanimidade.
Item 2 – Afastamento do País do prof. Natanael de Carvalho Costa (Anexo 2).
Foi apresentado o parecer do Conselho Científico referente ao pedido do professor
Natanael Costa, recém empossado no cargo de Professor do Magistério Superior.
Período de 01 de fevereiro 2020 a 01 de fevereiro de 2021, para Pós-doutorado na
Internacional School for Advanced Studies (SISSA) – Trieste - Itália. Colocado em
votação, o parecer do ConsCi foi aprovado por unanimidade.
Item 3 - Mudança da Grade Curricular do curso de Física Médica (proposta do
prof. Odair Gonçalves)(Anexo 3) Relatado pela professora Simone Coutinho. A
professora informou que as disciplinas: PRÁTICA EM RADIODIAGNÓSTICO E RNM-HU
(FIWU5), PRÁTICA EM MED NUCLEAR –HU 2 (FIWU06), PRÁTICA EM RADIOTERAPIAHU3 (FIWU07) e TÓPICOS DE FIS MED (RNM) (FIW478) estão a cargo do IF e não da
Faculdade de Medicina; então, o prof. Odair junto com os responsáveis do HU e da
Faculdade de Medicina, julgam necessário deixar as disciplinas a cargo dos setores que
as administram. Colocado em votação, o pedido foi aprovado por unanimidade.

4) Desdobramentos do relatório da comissão de acompanhamento de
funcionários técnico-administrativos (Anexo 4). Foi apresentado pela profa.
Simone Coutinho, membro da comissão, o relatório final do resultado das informações
levantadas sobre lotação dos funcionários técnico administrativos (TAs), número de
funcionários TAs/setor, formação profissional, cargo de entrada no concurso, função
desempenhada, condições de trabalho, interesse em capacitação e remanejamento
interno, além de tempo para aposentadoria. Fornecendo um mapeamento do quadro
de funcionários a fim de subsidiar o planejamento de ações a curto, médio e longo
prazo. Pontos ressaltados: Incentivo à capacitação dos servidores, curso de física
experimental para laboratoristas, liberação de servidores somente com permuta
(salvos casos excepcionais). Colocado em votação o relatório foi aprovado por
unanimidade.

5) Proposta de Mecanismo para atribuição de cargos de coordenação de disciplinas do
ciclo básico (proposta do professor Ribamar Rondon) (Anexo 5)
Foi relatada pelo professor a dificuldade de se encontrar voluntários que queiram
aceitar a atividade de coordenador devido à alta carga de trabalho que o coordenador
tem. Propôs o rodízio.
Prof. Nathan questionou que quem se envolve com
coordenação fica livre de carga didática, ficando sem pontuar, para o pedido de
progressão/promoção, na parte de ensino. Não sendo vantajoso assumir a
coordenação. Propôs à Congregação que alterasse a tabela de pontos, colocando a
função de coordenar como ensino para poder incentivar a busca pela coordenação. Por
falta de propostas concretas, este item não pode ser votado.

Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada às 12:30h, tendo como secretário
da Congregação Ronaldo Carvalho da Conceição Júnior.

