UNIVERSIDADEFEDERAL FLUMINENSE
PRÓ REITORIA DE PESQUISA, PÓS GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PESQUISA
Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, 24220-900, Niterói/RJ
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ATA DE REUNIÃO
DATA / HORA: 21 de agosto de 2020 – 14h
ASSUNTO:1º Reunião Comitê Multidisciplinar de Pesquisa
PAUTA: XXX Seminário 2020
LOCAL:Online
PARTICIPANTES:
o Professores:
- Coordenador da Coordenação dePesquisa:WalterLilenbaum
- Coordenadores do Comitê Multidisciplinar:
Juliana da Silva Leite; Eliane Teixeira Marsico (AGRÁRIAS);
Regina Célia CussaKubrusly e Helena Carla Castro Cardoso de Almeida
(BIOLÓGICAS);
Rita de Cassia Colman Simões; Roger Matsumoto Moreira (ENGENHARIA); Alejandro
Kocsard; Marcela Cristina de Moraes; Pedro Paulo de M. Venezuela Renata (CIÊNCIAS
EXATAS E DA TERRA);
Karla Estelita Godoy (CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS);
Renta Flávia da Silva (LINGUISTICA, LETRAS E ARTES);
Karla Bianca F da C. Fontes; Ricardo Luiz Dantas Machado; Laiza Tatiana Poskus
(SAÚDE);
Marcos Marques De Oliveira e Soraia Vieira (HUMANAS).
o Técnicos:
- Administrador e Chefe de Divisão de Pesquisa:Fabio Aquino
- Técnico em Assuntos Educacionais: Kleber S
- Assistente em Administração:Jaqueline Nascimento

DELIBERAÇÕES:
A reunião foi iniciada às 14:05.
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O coordenador Walter iniciou agradecendo a participação de todos no edital
PROPPI/PROGRAD/PROEX N° 04/2020;
Ratificou que a pauta é sobre a forma de condução do Seminário 2020, tendo em vista
que este ano será de forma online, na semana de 17 a 23 de outubro.
Walter citou que na forma online existem algumas vantagens, como o tempo menos
limitado do que nos anos anteriores, que ocorreu de forma presencial. Dessa forma ficará
mais flexível com relação a limitação do tempo.
A sugestão do coordenador Walter para a condução do seminário online foi que os
coordenadores definissem as bancas e distribuíssem os projetos de acordo com as bancas
definidas. Segundo sua opinião, cabe ao presidente da banca abrir as salas e receber as
avaliações, e passar a relação dos indicados para a segunda fase para os coordenadores.
E estes passam as informações e fichas para a CPe.
Foi questionado quantos participantes o meet suporta? Verificou-se após a reunião
que suporta até 250 participantes.
Karla Bianca levantou a dificuldade em abrir a sala ou deixar o presidente da banca
rodar as salas. Foi combinado que os coordenadores e os funcionários da CPe estariam de
plantão para eventuais problemas nesse sentido.
Fábio ficou de verificar, por meio de teste, se a sugestão do Walter de utilizar o
formulário Google como ficha de avaliação, é viável e manter os requisitos recomendados
pelo CNPq. Assim, irá realizar com uma área do conhecimento um teste.
Karla Godoy questionou se as salas virtuais de apresentação dos trabalhos serão
públicas ou não, e como seria feita a divulgação e autorização de acesso. Foi decidido que
as salas serão públicas e será disponibilizado um link para o acesso.
Eliane questionou que é possível que entreguem relatórios não acabados ou mal
acabados devido as diversas consequências ao enfrentamento da pandemia. Walter,
mediante a dúvida da professora, disse que se o orientador aceitar o relatório final do jeito
que foi entregue, não há problema.
Sugestão da Helena Carla é que o orientador tenha em mãos a apresentação, para se
precaver de algum problema imprevisível que possa ocorrer.
Na segunda fase, o coordenador pode abrir a sala, tendo em vista que são apenas 10
alunos e que a banca é formada por professores externos à UFF.
Walter citou que a apresentação deve ter até 10 min, contando com a deliberação. O
tempo exato será definido por cada coordenador.
Fabio mencionou que os critérios para escolher os 10 melhores, cabe a banca e aos
coordenadores e que é importante decidir esse ponto com antecedência.
Aluno colaborador não participa do seminário. Apenas os alunos PIBIC/UFF,
voluntários ou bolsistas, e os bolsistas FAPERJ.
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Walter esclareceu que é facultado a participação do aluno voluntário no seminário,
mas se participar não concorre com os dez melhores; estes concorrem a UMA menção
honrosa por área.
Walter perguntou aos coordenadores se nessa edição a premiação seja somente para
o primeiro colocado, como foi no ano anterior, ou para os três primeiros. Decidiu-se por
maioria que será premiado somente o 1º colocado. Sendo assim, manterá a indicação dos
três melhores e somente o primeiro colocado participará da festa de premiação.
Karla Bianca ficará aguardando uma resposta oficial se haverá a descentralização ou
não? Walter, argumentou que não vê necessidade na descentralização, mas iria consultar
a Pro-reitora, que concordou com o parecer do coordenador de pesquisa.
A professora Laiza perguntou se haverá o seminário do PIBIC EM e, se sim, como
ocorrerá. Walter respondeu será na modalidade online. O Fábio complementou que houve
uma consulta prévia as escolas.
Walter frisou que alunos FAPERJ apresentam, desde que sejam alunos da UFF, mas
não concorrem na apresentação. Conforme prescrito no edital: “Alunos da uff
participantes de outros programas de fomento a pesquisa serão inscritos como externos
e concorrerão os três primeiros a menção honrosa.Alunos colaboradores (não pibic e
não participantes na modalidade voluntária) não terão suas inscrições aceitas”

Nada mais havendo a ser tratado no momento o coordenador Walter deu a reunião por
encerrada às 15h e 20 min, agradecendo a presença de todos.
E eu, Jaqueline Nascimento, lavrei está ata.

Walter Lilenbaum
Coordenador de Pesquisa

Fabio Aquino
Administrador
Chefe de Divisão de Pesquisa
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Jaqueline Nascimento
Assistente em Administração
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