ATA DA XXXI REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
PROVISÓRIO DO POLO DE XERÉM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO REALIZADA EM VINTE E SETE DE OUTUBRO DE DOIS
MIL E DEZESSETE
No dia vinte e sete de outubro 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, a
Representante Discente Joyce Cristina Guimarães de Oliveira, a Professora Adjunta
Carolina Alvares da Cunha de Azeredo Braga, a Assistente em Administração e
representante dos Servidores Técnicos Hemily Gleisi de Queiroz Silva, o Professor
Adjunto e Coordenador do Mestrado profissional 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 e representante dos Servidores Técnicos Eliseu Roque do
Espírito Santo, a Professora Adjunta e Coordenadora do curso de Biotecnologia Beatriz
Blanco Siffert, o Professor Adjunto e Coordenador do curso de Nanotecnologia Josué
Xavier de Carvalho, o representante discente Otávio Augusto L. dos Santos 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 XXX Reunião Ordinária do Conselho,
aprovada, com as devidas correções, por unanimidade. Após a leitura da ata, foi passado
o registro de ausências: 1.A professora Marisa está numa reunião da SIAC na sede; 2.O
Diretor Administrativo Evandro tem uma consulta médica; As ausências foram
aprovadas por unanimidade. Após aprovação do registro de ausências, foram passados
os informes: 1.A professora Monica Lacerda informou que os trabalhos da COTAV
terminaram e agora terá uma reunião para votar no Conselho Universitário. Informou
também que não teve nenhuma vaga nova para Professor Substituto no Pólo de xerém,
mas todas as renovações foram aprovadas; 2.A Professora Beatriz Siffert informou que
o curso de Biotecnologia foi reconhecido pelo MEC após 2 anos, e parabeniza a todos,
inclusive a Professora Fabiana que foi a coordenadora do processo; 3.O Professor
Kléber Informou que o processo de seleção da Pós-graduação em Biologia molecular já
está em andamento e que alguns servidores do Pólo irão participar deste processo; 4.A
Professora Maria Cecília informou que os trabalhos da Comissão de Regimentos foram
encerrados, com os devidos ajustes, e estão planejando fazer uma apresentação do
Regimento para a comunidade do Pólo no dia 8 de novembro e uma CDPX
extraordinária no dia 10 de novembro para deliberar sobre o mesmo; 5.O representante
discente Otávio Augusto informou que através dos simpósios foi arrecadado dinheiro
das inscrições para investir no Pólo : dois microondas foram consertados e algumas
janelas serão insulfilmadas, inclusive a do auditório; Não havendo mais informes, foi
realizada a leitura da ordem do dia com as devidas alterações e inclusões: 1) Rotinas
acadêmicas; 2)Homologação da aprovação Ad Referendum do afastamento do professor
Victor Túlio Ribeiro de Resende para fora do país no período de 10 a 21 de outubro de
2017; 3)Afastamento do país da professora Joana Zanol para trabalho de campo no
Timor Leste; 4)Implantação de disciplinas para o curso de pós-graduação em
Bioquímica e Biologia Molecular; 5)Homologação do professor Kléber Luiz de Araújo

e Souza como Coordenador do programa Multicêntrico em Bioquímica e Biologia
Molecular do Campus Duque de Caxias, e sua substituta eventual, Professora Luisa
Andrea Ketzer; 6)Pedido de exoneração do professor Kléber Luiz de Araújo e Souza do
Mestrado profissional em formação científica para professores de biologia, extensível a
suasubstituta eventual, rofessora Andrea Cláudia Freitas Ferreira; 7)Homologação do
colegiado do programa Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular; 8)Aprovar
o parecer da comissão de avaliação de progressão funcional dos professores Huy Hoang
e Gisele Amorim; 9)Exclusão de disciplinas da aluna Isabela Galvão; 10)Aprovação do
parecer sobre o procedimento para a análise de processos do curso de Biotecnologia;
11)Reativação da comissão eleitoral; 12)Aprovação da forma de encaminhamento das
rotinas acadêmicaas; 13)Aprovação da solicitação da comissão do Hackathon de que
não seja contabilizadas faltas dos participantes e não haja avaliação durante o evento;
14)Aprovação do Regimento da comissão de acessibilidade; 15)Trancamento de
disciplina forado prazo da aluna Caroline de Oliveira Bastos; 16)Reativação da
comissão do plano de ensino; 17)Exoneração da professora Mariela da coordenação do
laboratório de física; 18)Nomeação do Professor Carsten na coordenação do laboratório
de física; 19)Moção de agradecimento ao professor Hélios e a professora Rosimarie por
participar de atividades de avaliação do curso de Nanotecnologia do Pólo de Xerém;
20)Moção de agradecimento da comissão SIAC; A ordem do dia foi aprovada por
unanimidade. Passada para a discussão dos itens: Quanto ao item 1. Rotinas
acadêmicas, o Diretor Geral Juan Otálora disse que os itens de pauta da secretaria
acadêmica devem ser trazidos pelos coordenadores do curso, ou, em último caso,pelo
Diretor Acadêmico. Houve uma proposta de que os processos da secretaria acadêmica
seriam passados aos coordenadores 2 dias antes da CDPX. Após discussão o item foi
aprovado por unanimidade; Quanto ao item 2. Homologação da aprovação Ad
Referendum do afastamento do professor Victor Túlio Ribeiro de Resende para fora do
país no período de 10 a 21 de outubro de 2017, o professor Juan Otálora já tinha
consultado os conselheiros por e-mail e não houve posições contrárias, sendo, portanto,
o item aprovado por unanimidade; Quanto ao item 3. Afastamento do país da professora
Joana Zanol para trabalho de campo no Timor Leste, a Diretora acadêmica Mônica
Lacerda disse que a professora Joana Zanol irá repor as aulas perdidas na sua ausência,
que, segundo o calendário acadêmico, será possível, e que o processo foi feito de forma
correta. O item foi aprovado por unanimidade; Quanto ao item 4. Implantação de
disciplinas para o curso de pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular, o
professor Kléber disse que é um curso novo de Pós-graduação com 9 disciplinas, sendo
3 obrigatórias e 6 eletivas, citando cada uma delas. O item foi aprovado com uma
abstensão; Quanto ao item 5. Homologação do professor Kléber Luiz de Araújo e Souza
como Coordenador do programa Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular do
Campus Duque de Caxias, e sua substituta eventual, Professora Luisa Andrea Ketzer, o
professor Kléber disse que tem um processo de homologação, que é uma demanda da
PR2 e precisa de portaria, sendo necessária a deliberação do conselho. O item foi
aprovado com uma abstensão; Quanto ao item 6. Pedido de exoneração do professor
Kléber Luiz de Araújo e Souza do Mestrado profissional em formação científica para
professores de biologia, extensível a sua substituta eventual, professora Andrea Cláudia
Freitas Ferreira, o professor Kléber pediu exoneração da Biofísica porque precisa focar
mais no curso novo de Pós-graduação em Biologia Molecular. Após discussão, o item
foi retirado de pauta; Quantoao item 7. Homologação do colegiado do programa

Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular, o professor Kléber listou os
membros do colegiado : 1 coordenador (Professor Kléber), 1 vice-coordenador
(Professora Luiza), 4 professores titulares (Silas, Marcel, Janaína e Jasmim), 4
professores suplentes (Carolina, Juliany, Gisele e Fabiana), e dois representantes
discentes (1 aluno de mestrado e 1 aluno de doutorado). O item foi aprovado com uma
abstensão; Quanto ao item 8. Aprovar o parecer da comissão de avaliação de progressão
funcional dos professores Huy Hoang e Gisele Amorim, a professora Maria Cecília
disse que o professor Huy Hoang teve 155 pontos de 195 possíveis de Adjunto II para
Adjunto III, e 174 pontos de 195 possíveis de Adjunto III para Adjunto IV. A professora
Gisele teve 165 pontos de 195 possíveis de Adjunto I para Adjunto II, e 108 pontos de
195 possíveis, sendo aprovados em todos os casos. O item foi aprovado por
unanimidade; Quanto ao item 9. Exclusão de disciplinas da aluna Isabela Galvão, O
Diretor Geral Juan Otálora fez um parecer sobre o item, e, após discussão, o parecer foi
aprovado por 8 votos a favor e 4 abstensões, acatando a decisão de não aprovação do
item; Quanto ao item 10. Aprovação do parecer sobre o procedimento para a análise de
processos do curso de Biotecnologia, a professora Beatriz Siffert leu o seu parecer sobre
o assunto, proferindo o seu ponto de vista. A professora Maria Cecília questionou se o
curso de Biotecnologia é multi-unidade ou multi-proponente, destacando uma possível
ambiguidade. A professora Fabiana relatou que o curso é multi-unidade pois é
constituido de professores de 4 unidades. O item foi aprovado com uma abstensão;
Quanto ao item 11. Reativação da comissão eleitoral, o professor Juan Otálora leu as
duas portarias da comissão. A professora Maria Cecília disse que a comissão deveria ser
dissolvida a partir do momento em que encerrou as suas atividades e deveria ser criada
outra comissão. A representante técnica administrativa Hemily pediu vista do item;
Quanto ao item 12. Aprovação da forma de encaminhamento das rotinas acadêmicas, o
professor Fernando Luiz sugeriu que os processos sejam entregues, até a segunda-feira
da semana da reunião do CDPX, na Secretaria Acadêmica, e até a terça-feira, da mesma
semana, aos Coordenadores de curso ou Diretora Acadêmica. O item foi aprovado por
unanimidade; Quanto ao item 13. Aprovação da solicitação da comissão do Hackathon
de que não sejam contabilizadas faltas dos participantes e não haja avaliação durante o
evento, a professora Beatriz Siffert fez um relato dos professores que se propuseram a
mudar as datas de avaliação e os que foram contra. Ela sugeriu que as faltas dos
participantes do evento sejam justificadas e não haja avaliação das disciplinas cursadas
pelos participantes. O item foi aprovado por unanimidade; Quanto ao item 14.
Aprovação do Regimento da comissão de acessibilidade, a professora Maria Cecília
pediu vista para uma maior discussão; Quanto ao item 15. Trancamento de disciplina
fora do prazo da aluna Caroline de Oliveira Bastos, a chefe da Secretaria acadêmica
Suellen disse que a aluna sofreu de extresse pós-traumático. A Codesa fez um parecer
alegando que o Coordenador de Biofísica Victor Túlio deferiu o pedido. O Técnico em
Assuntos Educacionais Eliseu Roque pediu vista do item; Quanto ao item 16.
Reativação da comissão do plano de ensino, o item foi aprovado com uma abstensão;
Quanto aos itens 17 e 18, foram votados em bloco e aprovados por unanimidade;
Quanto ao item 19. Moção de agradecimento ao professor Hélios e a professora
Rosimarie por participar de atividades de avaliação do curso de Nanotecnologia do Pólo
de Xerém, a Professora Mônica Lacerda leu a moão de agradecimento e o item foi
aprovado por unanimidade; Quanto ao item 20. Moção de agradecimento da comissão
SIAC, a professora Maria Cecília leu a moção de agradecimento e o item foi aprovado

por unanimidade. 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 às treze 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.

Duque de Caxias, 14 de dezembro de 2017

_________________________________________________
Diretor Geral do Polo de Xerém – UFRJ

