Ata da Reunião ordinária da Congregação do IF, realizada em 26 de outubro de 2021, iniciando às 9h30min
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, Marcelo Paleólogo E de F Santos, Ginette Jalbert de Castro Faria, Elis Helena de Campos Pinto Sinnecker
(respectivamente, Chefes do Departamento de Física Teórica, Física Matemática, Física Nuclear e Suplente do
Departamento de Física dos Sólidos); João Ramos Torres de Mello Neto, Raimundo Rocha dos Santos, Henrique
Boschi Filho, Carlos Farina de Souza, Miguel Alexandre Novak (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); Rodrigo de Almeida Mangabeira (Representante discente da
Graduação); Nelson Velho de Castro Faria e Erasmo Madureira Ferreira (Professores Eméritos)
Início: 9h30min
Houve um pequeno atraso devido a problemas técnicos e a Professora Belita Koiller deu início à reunião às 9h45min
passando a palavra ao Prof. Nelson Braga, relator do 1º item de pauta.
PAUTA:
Item 1- Conclusão da proposta do Regimento interno do IF. (Anexo 1) – (Relator: Prof. Nelson Braga). Os últimos
pontos do Regimento foram discutidos e ajustados com a participação dos membros presentes. O Prof. Fabrício
Borghi sugeriu que o planejamento financeiro e a política de vagas poderiam ser aprimoradas, com o que houve
manifestações de concordância. Ao final, o Prof. Nelson Braga esclareceu dúvidas e informou que o próximo passo
será encaminhar a proposta do Regimento do IF ao Conselho de Centro para aprovação. A Diretora sugeriu um
agradecimento ao Prof. Rodrigo Capaz pelo trabalho de redigir e oganizar a discussão do Regimento do IF, trabalho
concluído agora pelo Prof. Nelson Braga.
Item 2 – Aprovação da Comissão de Avaliação à Promoção para classe E - Prof. Marcelo Martins Sant'Anna. (Anexo
2) – (Relatora: Profª. Ginette Jalbert). A Profª. Ginette apresentou à Congregação a proposta do Departamento de
Física Nuclear referente aos membros da Comissão de Avaliação. Informou que, a pedido do interessado, Prof.
Marcelo Sant'Anna, os membros indicados fossem da sua mesma área em física. Houve discussão, pois para alguns
Membros, o Presidente da banca deveria ser do próprio IF, ou ao menos da UFRJ. Colocada em votação, a
Comissão de avaliação proposta pelo FIN foi aprovada com: 07 votos favoráveis, 06 votos contra e 05 abstenções.

Item 3 - TRANSFERÊNCIA
3.1 - Proposta de transferência docente da UFF para o IF. (Anexo 3) – (Relator: Prof. João Torres);
3.2 - Parecer do ConsCi sobre o item 3.1 (Anexo 4) – (Relator: Prof. Raimundo R. dos Santos);
3.3 - Apreciação da Congregação sobres os itens 3.1 e 3.2.
O Prof. João informou sobre a proposta de transferência do Prof. Rogério Menezes de Almeida que trabalha com
astropartículas com liderança científica na área. Foram recebidas cartas de recomendação indicando as
qualificações do Prof. Rogério e que caso o Prof. Rogério viesse a trabalhar no IF, contribuiria para a produtividade
do IF. O prof. Raimundo apresentou o parecer do Conselho Científico. Os representantes dos Profs. Associados
levantaram a questão de que nem a Congregação nem o Conselho Científico poderiam atuar como bancas de
concurso, violando o direito de escolha de novos Professores realizado pelas bancas, pois impactaria em novas
vagas para o IF. A ideia de transferência foi sugestão da Profª. Belita, pois a vaga oferecida em área muito próxima
não foi preenchida: os 3 primeiros aprovados foram chamados sequencialmente mas optaram por não permanecer
no IF e que o prazo de validade desse concurso já havia expirado. Alguns Membros expuseram suas opiniões e a
Congregação decidiu pelo adiamento da resolução da transferência, tendo 1 mês para consulta de eventuais
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interessados na transferência e mais 1 mês para análise dos interessados pelo ConsCi, a organização de Colóquios,
etc. A apresentação do Colóquio resultou no comentário do Prof. Jorás lembrando que os professores contratados
por transferência devem ser bons didatas.

Item 4 - Atualização sobre o retorno às atividades presenciais no IF - UFRJ
4.1 - Informes
4.1.1 - GT pós pandemia. (Anexo 5) – (Relator: Prof. Bruno de Paula);
4.1.2 - Consuni – (Anexo 6) – (Relator: Prof. Sergio Joras);
4.2- Apreciação da Congregação.
O Prof. Bruno informou que após decisão da Reitoria, foi facultado às Unidades o retorno de atividades práticas
presenciais e trabalhos de campo de graduação, pós-graduação e extensão em todos os campos da UFRJ, a partir
de novembro/2021, sujeita à reavaliação em caso de piora da situação epidemiológica. Após autorização do
retorno, o CEG aprovou a resolução 09/2021 que regulamenta esse retorno.

Item 5 - Assuntos gerais
Foi abordado o assunto sobre a Direção do IF em 2022 e a Profª. Belita informou ter enviado e-mail circular a todos
informando a composição da Comissão de busca nomeada para dar início ao processo. A Profª. Sandra Amato
informou que já foi feita uma pesquisa entre os Professores em busca de interessados ao cargo e dois nomes foram
mais indicados. A comissão de busca continuará com o trabalho e em breve levará suas conclusões à Direção do
Instituto para dar seguimento ao processo.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 12h30min, tendo como secretária da Congregação Renata
Borges Leal.
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