Ata da Reunião Extraordinária da Congregação do Instituto de Física, realizada em 03 de dezembro de 2020, às 16:00 horas,
virtual na plataforma Zoom, 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), Leandro Salazar de Paula ,
Sandra Filippa Amato, Thereza Cristina de Lacerda Paiva, Marcelo Paleólogo E. de F. Santos (respectivamente, Chefes do
Departamento de Física Nuclear, Física Teórica, Física dos Sólidos e Física Matemática); Nicim Zagury (Professor Emérito); João
Ramos Torres De Mello Neto, Nelson Ricardo de Freitas Braga, Raimundo Rocha dos Santos, Carlos Farina de Souza,
(Representantes dos Professores Titulares); Bruno de Souza de Paula, Luca Roberto Augusto Moriconi (Representantes dos
Professores Associados); Rodrigo Lage Sacramento e Benjamin Rache Salles ( Representantes dos Professores Adjuntos)
Início: 16h

A Professora Belita Koiller deu início à reunião consultando a Congregação sobre o assunto ser aberto, o que foi apoiado por
todos os membros presentes, sendo enviado o link de acesso a todos os professores do Instituto de Física. Em seguida passou a
palavra à Profª Sandra Filippa Amato, Relatora do primeiro item de pauta.
PAUTA:
Item 1 - Pedido de afastamento imediato após tomar posse do Dr. Diogo Franzoni - Relatora Profª Sandra Amato, Chefe do
Departamento de Física Teórica. A Professora Sandra Amato, chefe do Departamento de Física teórica, informou que o Dr.
Diogo Franzoni, aprovado no concurso de Professor Adjunto A, tomará posse na UFRJ no dia 04/12/2020. Na época do concurso
ele estava fazendo pós-doc na Universidade Chalmers, na Suécia e notificou que não renovaria seu contrato, porém, devido à
pandemia do Covid-19, houve um atraso na validação do seu diploma e, devido à incerteza de quando sairia o seu contrato com
a UFRJ, ele solicitou à Universidade Chalmers que renovasse seu contrato de pós-doc por mais um ano, até setembro de 2021.
Sendo assim, o Dr. Diogo Franzoni solicita o seu afastamento até setembro de 2021. O Corpo deliberativo do Departamento de
Física Teórica se reuniu e considerando que o seu trabalho de pesquisa é importante para o IF e que auxiliará a estabelecer mais
conexões internacionais entre o IF e outras instituições européias, aprovou por unanimidade seu afastamento, porém até o dia
28 de junho, quando começa o período letivo 2021-1. Após o relato exposto, foi colocada em votação a decisão do Corpo
deliberativo do Departamento de Física Teórica, aprovada por maioria, com 13 votos a favor e 01 contra. A Diretora não votou.
Item 2- Assuntos Gerais. Foram feitas propostas de assuntos para as próximas reuniões. Ficou estabelecido que o link para as
reuniões da Congregação serão enviados aos Professores não-membros antes do início da reunião.
Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada às 17:15h, tendo como secretária da Congregação Renata Borges Leal.

