Ata da Reunião ordinária da Congregação do Instituto de Física, realizada em 21 de setembro de 2021, às 10 h
Reunião virtual na plataforma Zoom, sob a presidência da Diretora, Profª. Belita Koiller.
Membros Presentes: Belita Koiller (Diretora), Antônio Carlos Fontes dos Santos (Vice-Diretor), Sandra Filippa
Amato, Thereza Cristina de Lacerda Paiva, Ginette Jalbert de Castro Faria (respectivamente, Chefes do
Departamento de Física Teórica, Física dos Sólidos e Física Nuclear); Raimundo Rocha dos Santos, João Ramos Torres
de Mello Neto, Henrique Boschi Filho, Nelson Ricardo de Freitas Braga (Representantes dos Professores Titulares);
Carlos Eduardo de Magalhães de Aguiar e Bruno Souza de Paula (Representantes dos Professores Associados); Irina
Naskova Nasteva e Fabrício Frizera Borghi (Representantes dos Professores Adjuntos); Larissa Maria Pereira Inácio
(Representante discente da Pós-graduação);
Início: 10h
A Professora Belita Koiller deu início à reunião passando a palavra ao Prof. Máximo, relator do 1º item de pauta.
PAUTA:
Item 1- Operações e administração financeira do IF. (Relator Prof. Máximo Ferreira da Silveira, Diretor Adjunto de
Desenvolvimento); O Professor apresentou a Portaria nº 13.623 de 10/12/2019 do Ministério da Economia, a qual
informa sobre a mudança na Organização e execução orçamentária pelas Unidades de Administração de Serviços
Gerais (UASG) que centraliza as contratações da Administração Pública. A partir de julho de 2020 o IF deixou de
gerir seu próprio orçamento, que passou a ser gerido pelo CCMN, havendo a obrigatoriedade de ser feito o PGC –
Plano Geral de Compras (planejamento de todo ano seguinte deverá ser feito uma única vez, sendo adquirido
somente o que foi planejado). Ao final da apresentação alguns membros esclareceram dúvidas com o Prof.
Máximo. A realização periódica da execução financeira do IF foi considerada importante pelos presentes.
Item 2 - Proposta de Regimento, discussão dos trechos em vermelho visando aprovação de um documento
completo. (Anexo 1) - (Relator Prof. Nelson Braga); O Prof. Nelson agradeceu o trabalho do Prof. Rodrigo por ter se
dedicado às mudanças do Regimento do IF. A maioria dos pontos pendentes foram discutidos e ajustados com a
votação dos membros. Na próxima reunião (talvez virtual) a discussão deve ser concluída.
Item 3 - Relator: Prof. Fernando Nicácio
3.1 - Regularização do timbre do IF; - O Prof. Fernando informou que a Reitoria disponibilizou a nova marca da UFRJ
a ser incluída a todos os documentos oficiais das Unidades. A Direção do IF contratou os serviços de uma designer e
os modelos de documentos com a marca da UFRJ e logo do IF foram apresentados.
3.2 - Apreciar pedido de avaliação antecipada da CCom e explicitar sua inserção e suas atribuições no IF (assunto já
encaminhado na última reunião); O Prof. Fernando informou que há a necessidade de apoio técnico com mais
profissionais para integrar a CCom, pois há uma grande demanda de trabalho. A Congregação apoiou e foram
solicitadas sugestões de providências concretas nesse sentido.
Item 4- Assuntos Gerais
A Profª. Marta Feijó solicitou apreciação sobre a abertura de edital visando contratação de 2 estagiários para
suporte à SECRETARIA REGIONAL DA SBF, sediada na COPPE, tendo a Congregação concordado com essa abertura
de EDITAL.
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 12:30h, tendo como secretária da Congregação Renata
Borges Leal.
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