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Duque de Caxias, 23 de dezembro de 2020. 
 
 
2020 em palavras, vitórias e conquistas; apesar das lágrimas pelas perdas, nós 
conseguimos sorrir pela nossa união em torno do Campus UFRJ Duque de Caxias 
 
O ano de 2020 foi de muitos desafios, provavelmente o maior da nossa história, como pessoa, 
sociedade e humanidade. Houve muita dor, sofrimento, perdas de amigos, parentes, colegas 
de trabalho. Nós choramos pela desigualdade que tanto aflige o nosso país e que em 
momentos de calamidade gritam ainda mais alto aos nossos ouvidos. 
 
Nós fomos obrigados a nos separar, a trazer o trabalho para dentro de casa, a mudar nossa 
rotina, a nos separar dos colegas com os quais aprendemos a viver diariamente e dividir 
momentos de companheirismo, alegria e trocas presenciais. Nossas relações passaram a ser 
através das telas, sem abraços, sem olhares, sem os cumprimentos diários que fazem nossa 
convivência mais aquecida e especial. 
 
Mas nós sobrevivemos; na verdade, vivemos e unidos. Quando assumi a Direção Geral do 
Campus Duque de Caxias no dia 12/maio junto com o Silas e com a equipe que vínhamos 
montando, Evandro, Daniele, Marcel e Carol, a qual também se juntou o Cézar, sabíamos que 
tínhamos o maior desafio de todos. Transformar aquele momento de distanciamento em uma 
aproximação ainda mais forte. Eu me perguntei, como vou criar vínculos com eles, todo o 
nosso corpo social, sem vê-los nos olhos, sem se aproximar, sem poder de forma mais 
humana expressar emoção, carinho e acolhimento? O desafio era, como ser acolhedora 
estando distante e através de uma relação puramente virtual? 
 
E nós vencemos... Talvez muito além do que podíamos imaginar lá em março quando tivemos 
a maior parte de nossas atividades presenciais suspensas para nos proteger de um vírus que 
veio para desafiar todos os nossos limites.  
 
E foi um ano de conquistas; podemos dizer, muitas conquistas. Antigas conquistas, mas 
algumas mais recentes em nossas vidas; na minha vida, com certeza. 
 
A primeira conquista foi a nossa UNIÃO. Sim, mesmo distantes, unimo-nos, direção, docentes, 
técnicos e discentes. E foi a nossa UNIÃO que permitiu que chegássemos ao final de 2020 
mais fortes, resilientes, corajosos e até esperançosos.  
 
Vou tentar elencar abaixo o que nós TODOS fizemos. 
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Sem todo o corpo social do Campus UFRJ Duque de Caxias nada disso teria sido possível! 
Nossa gratidão a cada um de vocês! 
 
Quero terminar esse texto com os versos que vem me acompanhando já há algum tempo e 
acredito que podem sempre definir nosso caminhar neste mundo, mas agora mais 
efetivamente, para que nunca nos falte esperança em dias melhores: 
 
“Não sou nem otimista, nem pessimista. Os otimistas são ingênuos, e os pessimistas 
amargos. Sou um realista esperançoso. Sou um homem da esperança. Sei que é para um 
futuro muito longínquo. Sonho com o dia em que o sol de Deus vai espalhar justiça pelo 
mundo todo.” (Ariano Suassuna) 
 
Juliany, Carolina, Cézar, Daniele, Evandro, Marcel e Silas 
 
 

LISTA BREVE DAS CONQUISTAS DE 2020 
 

1) A partir de maio nosso Conselho Deliberativo passou a se reunir remotamente através 
de plataformas de videoconferência. E mesmo longe, conseguimos vencer cada 
sessão em harmonia; 
 

2) Depois de 10 anos de luta, o Campus UFRJ Duque de Caxias tornou-se Unidade 
Gestora Executora, uma vitória de todos os diretores que até hoje passaram pelo 
Campus, desde o prof. Geraldo Cidade, quem iniciou este processo. Num trabalho 
árduo e muito esforço da Direção Administrativa, Setor de Compras, Financeiro, 
Almoxarifado e Patrimônio conseguimos num tempo recorde implantar a Unidade 
Gestora e executar pela primeira vez o nosso orçamento. Agora trabalhamos na 
organização do nosso patrimônio de bens permanentes e no início do inventário de 
bens consumíveis que faremos pela primeira vez; 

 
3) Nós conseguimos a nossa subestação elétrica, um processo iniciado pelo ETU em 

2015, cujas discussões e solicitações começaram em 2014. Ganhar a subestação 
elétrica não vai trazer apenas energia elétrica para o Campus; vai permitir que a gente 
possa funcionar sem o uso de grupos geradores. Um sonho antigo realizado; 

 
4) Ganhamos dois Laboratórios Didáticos, de Química e Biologia, que estão à altura do 

que o Campus sempre idealizou, em tamanho, em biossegurança, que abrigará 
nossas aulas práticas com melhor qualidade para o nosso corpo social; 

 



   

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
Campus UFRJ Duque de Caxias - Professor Geraldo Cidade 
Gabinete da Direção Geral 
 

 

Rodovia Washington Luiz, n. 19.593, Km 104,5 – Santa Cruz da Serra 
Duque de Caxias – RJ –  CEP: 25.240-005 

5) Numa busca que começou em 2019, mas que se consolidou com a chegada dos 
recursos, terminamos o ano com R$1.388.000,00 para dar início às obras de 
finalização e adequação dos prédios que abrigarão os NUMPEX-Bio e -Nano, que 
junto com a Computação Científica formarão o 1º Núcleo de Pesquisa em 
NanoBioTecnologia da Baixada Fluminense. Em emendas parlamentares, este ano 
num edital bastante concorrido, nosso projeto para instalação de painéis solares foi 
contemplado num valor de R$500.000,00; projeto este elaborado pela Comissão de 
Infraestrutura e Projetos Institucionais. Queremos nos tornar referência também em 
sustentabilidade; 

 
6) Conseguimos recursos e iniciamos antes do fim do ano para obra de reparo dos 

telhados dos Blocos A e C, bem como comprar boa parte do material elétrico que 
precisamos para instalar os aparelhos de ar condicionado; 

 
7) Uma vitória muito importante do Campus foi montar o primeiro espaço físico dedicado 

ao NUMPEX-Nano, ainda de forma provisória, mas que permitirá que os 
pesquisadores do Programa de Nanotecnologia possam a partir de 2021 realizar 
alguns de seus projetos de pesquisa nas dependências do Campus; 

 
8) Logo no início da nossa gestão, ainda no início da pandemia, quando não sabíamos 

como tudo ia progredir, com importante adesão de todas as categorias e 
representantes da graduação, pós-graduação, TI, comissão de biossegurança, 
CODESA, direção e gabinete, Laboratórios de Pesquisa, biblioteca e extensão, 
instituímos o GT COVID19 que teve um papel crucial em muitos momentos ao longo 
do ano. Esse grupo colocou no ar o Caxias é Live, o Concordia Online, trouxe uma 
Ciclo de Conferências dos Programas de Pós-graduação, retomada das aulas para os 
estudantes de pós-graduação, passou a atualizar o website com frequência, implantou 
a plataforma moodle, buscou como disponibilizar bibliografia de apoio aos estudantes, 
elaborou um Guia de Biossegurança, um Plano de Ação para o período da pandemia, 
entregou chips, estudou planos de ensino remoto em Universidades de outros país, 
implantou o Fórum Permanente de Tecnologias em Ensino, auxiliou o setor de 
compras para a aquisição de EPIs, criou diferentes canais de comunicação com 
estudantes, docentes e técnicos, realizou remotamente editais de acesso para os três 
programas de pós-graduação do Campus, ampliou as atividades de extensão mesmo 
em ambiente remoto, criou a 1ª Edição do Guia do Estudante; 
 

9) A Comissão de Infraestrutura e Projetos Institucionais (CIPI) lançou a 1ª edição do 
edital de espaço, bem como junto com a Prefeitura Universitária deu início a 
elaboração do Projeto Paisagístico do Campus. A CIPI teve papel essencial ao lado 
da direção do Campus na elaboração do Projeto Institucional que foi celebrado com a 
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Fundação COPPETEC, apresentado em CDPX, com o título de CAMPUS UFRJ 
DUQUE DE CAXIAS 2025: MODERNO, INOVADOR, SUSTENTÁVEL E 
SOCIALMENTE RESPONSÁVEL. Tem papel importante junto a CIPI e toda a questão 
de infraestrutura que vem sendo realizado este ano no Campus, o EPLAM-DC que 
fiscalizou obras, contratos, licitações e participa ativamente das reuniões e os projetos 
elaborados; 

 
10) Criamos o Núcleo de Relações Internacionais e o Inova Caxias, que trarão novas 

perspectivas para o Campus nos próximos anos; 
 

11) O Campus participou do Festival do Conhecimento com diversas apresentações e das 
comemorações dos 100 anos da UFRJ; 

 
12) Na graduação, o Campus se superou. No PLE tivemos 528 alunos inscritos em 

disciplinas, o que representa quase a totalidade dos alunos com matrícula ativa. 56 
dos nossos 60 docentes aderiram ao ensino remoto emergencial, 89 turmas foram 
abertas, resultando em 8 vagas em disciplinas por aluno, em um total de 4500 vagas 
oferecidas. Já em 2020-1, abrimos 118 disciplinas, com um total de 3287 vagas, sendo 
41 disciplinas abertas em Biotecnologia (1716 vagas), 45 em biofísica (1036 vagas) e 
32 em Nanotecnologia (535 vagas). Para nos prepararmos para o trabalho remoto e o 
ensino remoto emergencial, estabelecemos desde abril: melhor comunicação com 
alunos e corpo social para discutir e explicar o PLE. Lives para iniciar uma interação 
remota de passagem de conhecimento e debate, assim como a promoção e 
capacitação dos docentes e técnicos em tecnologias para o ensino remoto (Fórum 
permanente em Tecnologias de Ensino). Nos 3 cursos de graduação, tivemos 10 
defesas de monografias e 4 alunos colando grau; 

 
13) Na Pós-graduação, o ensino remoto foi retomado desde agosto e tivemos 5 processos 

seletivos de ingresso no mestrado e doutorado nos 3 programas de Pós do Campus 
com a aprovação de 38 mestrandos e 7 doutorandos, além de 10 defesas de 
dissertação de mestrado profissional de forma remota da turma do Campus Caxias no 
ProfBio em Rede Nacional; 

 
14) A Direção conseguiu se reunir com praticamente todos os setores do Campus; 

infelizmente faltaram alguns, no entanto por quase todo o tempo a direção esteve em 
relação com todos os setores, mesmo com aqueles que não houve tempo de uma 
reunião formal. A Direção Geral, Acadêmica e Administrativa participou ativamente de 
todas as reuniões do GT COVID19, da CIPI, além de participar dos GTs centrais como 
o Pós-pandemia, CAOF, Câmara Técnica para Compras e Contratações, GT de 
reestruturação das Unidades Gestoras. A equipe da direção junto com o chefe de 
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gabinete se reuniu por todas as semanas do ano, desde um pouco antes de assumir 
a gestão até o último dia útil do ano; nossas reuniões de equipe foram sagradas; 

 
15) A Comissão de Biossegurança do Campus teve um papel muito importante neste ano 

como já mencionado, mas além disso entregou um belíssimo documento onde está 
descrito detalhadamente o Plano de Emergência do Campus Duque de Caxias; 

 
16) De uma maneira especialmente colaborativa, o Campus este ano elaborou o seu 

relatório de autoavaliação para a CPA com a participação de muitas mãos. Dois 
relatórios foram elaborados, da Unidade e do Campus, com a participação de 
coordenadores, direção, setores, técnicos-administrativos, docentes e estudantes, 
olhando para o passado, descrevendo o presente e projetando o futuro. 

 


