UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Polo de Xerém

ATA DA XXX REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
PROVISÓRIO DO POLO DE XERÉM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO REALIZADA EM VINTE E NOVE DE SETEMBRO DE
DOIS MIL E DEZESSETE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

No dia vinte e nove de setembro de dois mil e dezessete, no auditório do Polo de Xerém
situado na Estrada de Xerém, número vinte e sete, Duque de Caxias, com a presença do
Representante Docente e Professor Adjunto Fernando Luiz Ferreira Rodrigues, o Diretor
Administrativo Evandro Costa de Souza, a Representante Docente e Professora Adjunta
Joana Zanol Pinheiro da Silva, a Representante Discente Jully Regina da Motta, a
Professora Adjunta Carolina Alvares da Cunha de Azeredo Braga, a Assistente em
Administração Hemily Gleisi de Queiroz Silva, o Professor Adjunto Kleber Luiz de
Araújo e Souza, o Representante Docente e Professor Adjunto Marcus Vinicius de
Oliveira Moutinho, a Representante Docente e Professora Associada Maria Cecília
Menks Ribeiro, a Professora Adjunta e Diretora Acadêmica Mônica de Mesquita Lacerda,
o Técnico em Assuntos Educacionais Eliseu Roque do Espírito Santo, a Professora
Adjunta e Coordenadora do curso de Biotecnologia Beatriz Blanco Siffert, a
Representante Docente e Professora Adjunta Marisa Carvalho Suarez, o Professor
Adjunto e Coordenador do curso de Nanotecnologia Josué Xavier de Carvalho, sob a
Presidência do Professor Adjunto e Diretor Geral Juan Martin Otalora Goicochea, às nove
horas teve início a Reunião do Conselho Deliberativo Provisório do Polo de Xerém –
UFRJ; Ao iniciar, foi lida a Ata da XXIX Reunião Ordinária do Conselho, aprovada, com
as devidas correções, por 10 votos a favor e 3 abstenções. Após a leitura da ata, foi
passado o registro de ausências: 1.O Professor e Coordenador de Biofísica Victor está em
uma reunião na escola da filha; 2.A Representante Discente Joyce está em aula de campo;
As ausências foram aprovadas por unanimidade. Após aprovação do registro de
ausências, foram passados os informes: 1.O Professor Kléber Luiz informou que o curso
de mestrado profissional de formação científica para professor de Biologia passou por
uma avaliação quadrienal, atingindo a nota 4 e chegando bem próximo da nota 5. Porém,
para a sua continuidade é necessário mudar sua localização. O professor informou
também que é preciso fazer uma reformulação no projeto pedagógico e no nome do curso.
O Diretor Geral Juan Otálora disse que para fazer essa mudança, é necessário formar uma
comissão e um coordenador para a continuidade do curso; 2.O Diretor Administrativo
Evandro Costa informou que não teremos a terceira parcela do orçamento destinado ao
Campus de Xerém, após contato com a PR3, reduzindo a demanda de compras e podendo
trazer algum prejuízo, principalmente aos laboratórios. O Diretor informou também que
a CEDAE está reduzindo o fornecimento de água por causa de seca. E como a demanda
de caminhões Pipa é muito grande, ás vezes demora a chegar água; 3. O Professor Josué
Xavier informou que esteve numa reunião com a PR1 e pediram para agilizar o ajuste
curricular da extensão e que o mesmo seja aprovado ad referendum ou na próxima CDPX.
A PR1 disse também que o MEC não quer mais cursos com ênfases e a Sheila propôs
marcar uma reunião em outubro com a participação de vários docentes para discutir o
assunto; 4. A Professora Mônica Lacerda informou que é a representante do Pólo de
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Xerém na COTAV, e esta teve início em 30 de agosto com previsão de término para o
final de setembro; 5. A Professora Beatriz Siffert informou que o professor Marcel
Menezes entrou para o colegiado de Biotecnologia, mas o cargo ainda não tem nenhum
vice, e que houve, também, trocas na representação do colegiado. A professora informou
também que o curso de Biotecnologia foi avaliado com 4 estrelas, no guia do estudante
da editora Abril, e que a disciplina de Biologia Molecular foi cancelada neste período por
causa da demora na contratação de um professor substituto, ficando a hipótese de se abrir
duas turmas para o próximo período; 6.O Técnico em Assuntos Educacionais Eliseu
Roque informou que foram distribuídas para todos os setores as questões do formulário
que a CPA enviou para o Pólo de Xerém e que precisa recolher todas as informações até
o final de outubro. 7. A Professora Carolina Braga informou que, em relação ao ProfBio
em rede nacional, a CAPES abriu seleção para bolsistas, e a turma de Xerém conseguiu
7 bolsas, que está dentro dos 30% que foi previsto; 8.A Professora Marisa Suarez
informou sobra a última plenária de Extensão, na qual foi apresentada a abertura do edital
Rua, que ficará aberto de setembro a dezembro, e lembrou que todos os docentes que
fazem extensão são obrigados a se registrar; 9.O Professor Fernando Luiz informou que
na reunião dos docentes foi proposto que os processos de Biotecnologia e Nanotecnologia
sejam entregues na semana anterior a CDPX, para que os membros fiquem cientes do
conteúdo na reunião; 10.A professora Mônica Lacerda informou que a aluna Jéssica
Rabelo vai receber o “Suma Cum Laudem” por tem o CR 9,2. Não havendo mais
informes, foi realizada a leitura da ordem do dia com as devidas alterações e inclusões:
1)Apresentação da proposta de documento para regulamentar os planos de ensino;
2)Exclusão de disciplinas da aluna Isabela Galvão; 3)Inclusão de atividades de extensão
na grade curricular do curso de Ciências Biológicas: Biotecnologia, que constam na grade
curricular do curso de Nanotecnologia X; 4)Aprovação dos pedidos de vagas de professor
substituto para 2018/1; 5)Aprovação da banca para avaliação funcional dos professores
Gisele Amorim e Huy Hoang: 6)Rotinas acadêmicas; 7)Homologação do resultado de
avaliação de progressão do professor Emiliano Medei; 8)Avaliação da solicitação de
trancamento de matrícula fora do prazo da aluna Dayane Nascimento; 9)Sugestão de
procedimento para a análise de processos do curso de Biotecnologia; 10)Sugestão de
procedimentos para rotinas acadêmicas. A ordem do dia foi aprovada por unanimidade
com duas ausências. Passada para a discussão dos itens: Quanto ao item 1. Apresentação
da proposta de documento para regulamentar os planos de ensino, o professor Marcus
Vinicius fez um parecer com um resumo do seu ponto de vista do que foi debatido na
reunião anterior. Após discussão sobre o parecer, o item, junto com a proposta do parecer,
foi reprovado por 4 votos a favor, 8 votos contra e 1 abstenção; Quanto ao item 2.
Exclusão de disciplinas da aluna Isabela Galvão, houve uma prorrogação do item para a
próxima CDPX, por 12 votos a favor e 2 votos contra; Quanto ao item 3. Inclusão de
atividades de extensão na grade curricular do curso de Ciências Biológicas:
Biotecnologia, que constam na grade curricular do curso de Nanotecnologia X, a
professora Beatriz Siffert disse que a reforma curricular pede 10% de atividades de
extensão na grade curricular, e por esse motivo a PR1 está sugerindo a inclusão de
atividades de extensão na lista de disciplinas eletivas dos cursos. Por este motivo, a
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Professora solicitou autorização para incluir 5 atividades curriculares de extensão que já
existe no curso de Nanotecnologia. Após discussão, o item foi aprovado por unanimidade;
Quanto ao item 4. Aprovação dos pedidos de vagas de professor substituto para 2018/1,
a professora Mônica Lacerda disse que está sendo feito o pedido de professores
Substitutos, e, de acordo com a listagem dos professores para o próximo semestre
entregue por cada coordenador de curso, foram solicitadas as seguintes vagas: Renovação
de uma vaga de Matemática; Uma vaga nova de química; Renovação de duas vagas de
química; Renovação de uma vaga de Física; Renovação de uma vaga de Marketing e
Finanças; Renovação de uma vaga de Biologia Celular; Uma vaga nova de Biologia
Celular; Renovação de duas vagas de Materiais; Renovação de uma vaga de
Biorremediação; Renovação de uma vaga de Biologia Molecular; Renovação de uma
vaga de Microbiologia. O item foi aprovado por unanimidade; Quanto ao item 5.
Aprovação da banca para avaliação funcional dos professores Gisele e Huy Hoang, A
professora Maria Cecília disse que foi formada uma comissão para avaliar a progressão
da professora Gisele Amorim, de Adjunto I para Adjunto II e de Adjunto II para Adjunto
III, e do professor Huy Hoang, de Adjunto II para Adjunto III e de Adjunto III para
Adjunto IV. A banca avaliadora será formada pelos professores: Maria Cecília, associada
do Pólo de Xerém, Cláudia de Alencar, associada do Instituto de Biofísica, Márcia Cury,
associada do Instituto de Ciências Biomédicas. O Suplente será o professor Célio
Geraldo, associado do Instituto de Biofísica. O item foi aprovado com 1 abstensão;
Quanto ao item 6. Rotinas acadêmicas, o item foi votado em bloco e aprovado por
unanimidade; Quanto ao item 7. Homologação do resultado de avaliação de progressão
do professor Emiliano Medei, a professora Maria Cecília informou que o professor
Emiliano foi aprovado na avaliação funcional feita pela comissão constituída para este
fim, fazendo 184 pontos dos 190 possíveis. O item foi aprovado por unanimidade; Quanto
ao item 8. Avaliação da solicitação de trancamento de matrícula fora do prazo da aluna
Dayane Nascimento, a professora Beatriz Siffert disse que a aluna extraiu o dente e teve
complicações, mas não apresentou documentos suficientes que comprovassem tal fato. O
colegiado negou a solicitação e a professora passou o caso para a CDPX. O Diretor Geral
Juan Otálora lembrou que o colegiado já tem o poder de decidir sobre a aceitação ou não
da solicitação, e no fim, o item foi retirado de pauta por unanimidade; Quanto ao item 9.
Sugestão de procedimento para a análise de processos do curso de Biotecnologia, o
Professor Fernando Luiz sugeriu que a CDPX somente analise os processos do curso de
Biotecnologia em grau de recurso da decisão do colegiado, em caso da não aprovação
deste. Caso contrário, a CDPX deverá apenas fazer a homologação, acatando a decisão
do colegiado. A professora Beatriz constatou que não existe a necessidade de ter
homologação e que precisaria de mais informações antes do item ser votado. O Diretor
Geral Juan Otálora disse que o excesso de burocracia pode sobrecarregar a Secretaria
Acadêmica, podendo os processos mais simples ser analisados mais rapidamente. Por fim,
a Professora Beatriz pediu vista do item; Quanto ao item 10. Sugestão de procedimentos
para rotinas acadêmicas, o item foi retirado de pauta por unanimidade, para estudos mais
aprofundados. Nada mais havendo a se tratar, a Presidência do Professor Juan Martin
Otalora Goicochea, Diretor Geral do Polo de Xerém – UFRJ, declarou encerrada a reunião
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às dozer horas e eu, André Oliveira de Lima, na qualidade de Secretário, lavrei a presente
Ata, que dato, e, após ser lida e aprovada pelos demais presentes, esta será assinada pelo
Professor e Diretor Geral Juan Martin Otalora Goicochea.
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Duque de Caxias, 24 de outubro de 2017

_________________________________________________
Diretor Geral do Polo de Xerém – UFRJ
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