Ata da Reunião ordinária da Congregação do Instituto de Física, realizada em 24 de agosto de 2021,
às 10:00 horas, virtual na plataforma Zoom, sob a presidência da Diretora do Instituto de Física da
UFRJ, Profª. Belita Koiller.
Membros Presentes: Belita Koiller (Diretora), Antônio Carlos Fontes dos Santos (Vice-Diretor),
Marcelo Paleólogo E. de F. Santos, Sandra Filippa Amato, Thereza Cristina de Lacerda Paiva, Ginette
Jalbert de Castro Faria (respectivamente, Chefes do Departamento de Física Matemática, Física
Teórica, Física dos Sólidos e Física Nuclear); Rodrigo Barbosa Capaz, Raimundo Rocha dos Santos,
João Ramos Torres de Mello Neto, Miguel Alexandre Novak, Paulo Américo Maia Neto
(Representantes dos Professores Titulares); Carlos Eduardo Aguiar, Bruno Souza de Paula
(Representantes dos Professores Associados); Fabrício Frizera Borghi e Daniela Szilard Le Cocq D
Oliveira (Representantes dos Professores Adjuntos); Larissa Maria Pereira Inácio (Representante
discente da Pós-graduação); Alan Correa Timbó (Representante discente da Graduação); Nelson
Velho Faria e Takeshi Kodama (Professores Eméritos).
Início: 10h

A Professora Belita Koiller deu início à reunião passando a palavra à Profª. Ginette Jalbert, relatora do
1ª item de pauta.
PAUTA:
Item 1- Apreciação de documentos referentes à promoção do Prof. Odair Gonçalves para classe E da
carreira docente (Relatora Profª. Ginette Jalbert) - (Anexos I e II). A professora Ginette relatou as
avaliações realizadas no processo de promoção do Prof. Odair e informou sobre a aprovação do
candidato pela Comissão de avaliação, segundo a qual o candidato apresentou desempenho
compatível com a classe E. Em seguida foi lido pela Relatora o texto do Presidente da Comissão, Prof.
Emérito Luiz Felipe Canto com título “Relatório detalhado” (Anexo II). Finda a apresentação da
Relatora, o assunto foi colocado para discussão com a palavra aberta a todos, mas não houve inscritos.
Colocada em votação, a promoção foi aprovada por unanimidade dos membros presentes.
O assunto foi retomado ao final da reunião, quando alguns dos presentes indagaram a existência de
dois pareceres. A Profª. Belita esclareceu que o Relatório da Comissão (Anexo I) foi complementado
por um Relatório detalhado (Anexo II) assinado pelo Presidente da Comissão, apresentando os
mesmos fatos, porém enfatizando destaques e qualificações dos mesmos frente aos requisitos da
Resolução 001/2021 do CCMN para esse tipo de promoção, onde consta: “A Comissão deverá emitir
um parecer conclusivo e circunstanciado sobre o memorial, especificando as contribuições de
excelência do docente ao longo de sua carreira... domínio e erudição do candidato em sua
especialidade e área de atuação.”
Item 2 - Comissão de Comunicação do IF (Relator: Prof. Fernando Nicácio) - (Anexo III). O Relator
informou que a formação inicial da Comissão foi alterada, visto que alguns membros se afastaram.
Também informou sobre as atividades e novos projetos da CCom, da necessidade de ser alocado um
servidor dedicado à CCom. A Profª. Belita sugeriu a inclusão nominal de um Editor-chefe ou do Corpo
editorial nas publicações da CCom.
Item 3 – Critérios de avaliação e aprovação dos alunos no Básico e Profissional (Relator: Prof. Sergio
Joras). O Prof. Sergio informou sobre algumas propostas de alteração dos critérios de avaliação e
aprovação dos alunos que ainda serão repassados ao CCMN para apreciação e sugestões. Não houve
votação mas alguns dos presentes demonstraram preocupação de que não sejam definidas regras de
avaliação muito rígidas, em especial para as disciplinas do Ciclo profissional, que podem vir a ferir a
liberdade de cátedra dos docentes e impossibilitar ações pedagógicas proveitosas nas disciplinas.

Item 4- Comunicados sobre Atividades de Extensão no IF (Relatora: Profª. Miriam Gandelman). A Profª
Miriam informou assuntos em discussão no CEU. Um deles se refere à possibilidade de classificação de
prestação de serviços ser considerada “atividade de extensão”. A Congregação não se considerou
inteiramente informada para votar o assunto. Houve manifestações isoladas favoráveis à essa
classificação.
Item 5 - Discussão da proposta de regimento do IF (artigos 41 a 48) (Relator: Prof. Rodrigo Capaz só
poderá participar a partir das 11h (Anexo IV). O Relator e autor, Professor Rodrigo Capaz, apresentou as
sugestões de modificações referentes aos artigos 41 a 48 do Regimento do IF. A Congregação aprovou a
redação dos artigos de forma a atender praticamente a todos, restando alguns pontos a serem
esclarecidos em reunião futura;

Item 6 -Assuntos Gerais:
6-1 - Retorno às aulas presenciais (Relatora: Profª. Erica Polycarpo). A Profª Erica informou a
necessidade de começar a preparar um protocolo com plano de retorno, a princípio gradual, às aulas
presenciais.
6-2 – Apresentação de relatório sobre as atividades no GT do IF. A pedido do Prof. Emérito Erasmo
Ferreira, a Profª. Erica informou que o GT tem se reunido semanalmente para discutir questões do
ingresso unificado, sobre os formatos dos cursos, sobre evasão e sobre a experiência do ensino
remoto, e que o GT está participando na organização do Congresso do CCMN sobre Ensino de
Graduação, a ser realizado em dezembro próximo.

Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada às 12:00, tendo como secretária da Congregação
Renata Borges Leal.

