UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
POLO DE XERÉM – UFRJ
ATA DA XXII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
PROVISÓRIO DO POLO DE XERÉM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO REALIZADA EM VINTE E SETE DE JANEIRO DE DOIS MIL E
DEZESSETE
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Aos vinte e sete de janeiro do ano 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 Professor e Representante dos Professores Adjuntos Fernando Luiz
Ferreira Rodrigues, Professor e Coordenador de Pós-Graduação Kleber Luiz A. Souza,
Diretor Administrativo Evandro Costa de Souza, Professora e Coordenadora do Curso
de Biotecnologia Beatriz Blanco Siffert, Professor e Coordenador do curso do
Nanotecnologia Josue Xavier de Carvalho, Assistente em Administração e
representantes dos Técnicos-Administrativos Marcus Porto, Assistente em
administração e Representantes dos Técnicos-Administrativos Hêmily Gleise de Oliveira
Silva, Professor Marcus Vinicius de Oliveira Moutinho, Professora Bianca Ortiz da Silva,
tendo como convidado sem direito à voto o Professor Francisco José Lopes sob a
Presidência do Diretor Geral Juan Martin Otalora Goicochea, às nove horas teve início
a Reunião do Conselho Deliberativo Provisório do Polo de Xerém – UFRJ; Ao iniciar,
pelo Presidente Juan Martin Otalora Goicochea foi lida a Ata da XXI Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo Provisório, realizada em 16 de dezembro de 2016, aprovada
por unanimidade pelos presentes. Após a leitura e aprovação, foram repassados alguns
Informes: 1.1. Pelo Professor Herbert Leonel, foi solicitada a palavra a fim de passar um
informe, aprovado pelos Conselhereiros. O professor informou que a partir do mês de
fevereiro iniciam-se as reuniões do CEPEG, assim, não poderá mais comparecer nas
Reuniões do Conselho, que ocorrem às sextas-feiras. Prosseguiu, afirmando no que se
refere aos convênios firmados, o Polo está dando prosseguimento com Biomanguinhos,
com realização de reuniões para assinatura do convênio. Afirmou que o professor
Francisco José Lopes está em contato com o LNCC para novo convênio. Informou
também que está em negociação o projeto com a prefeitura de Duque de Caxias, no
qual todas as escolas municipais ficariam em funcionamento para atender ao nosso
projeto de extensão. 1.2.; Pelo Diretor Administrativo Evandro Costa, foi informado que
não possuímos mais Eletricista para realizar as manutenções elétricas no polo, na
medida em que a Universidade rescindiu tal contrato. 1.3. O Diretor e Presidente Juan
Martin Otalora Goicochea informou que gostaria de deixar registrado o agradecimento
aos colaboradores do PDI, que estão trabalhando para compilar todas as informações
no prazo. 1.4. O professor Fernando Luiz, solicitou uma posição dos Conselheiros
acerca da situação precária dos banheiros do Polo. A professora Bianca Ortiz, afirmou
que é necessário uma providência urgente, pois teremos novos alunos com o início do
ano letivo, o que poderá gerar muito transtorno. Ficou decidido pelos Conselheiros que
a Direção irá encaminhar Memorando para a Reitoria descrevendo a situação e
solicitando providências. Passados os informes, deu-se início ao expediente,
registrando a ausência da Professora Maria Cecília Menks que sofreu um assalto na
data da Reunião. Após o registro de ausência, foi iniciada a leitura da Ordem do dia:
2.1.Rotinas Acadêmicas; 2.2.Solicitação de vaga para um professor substituto cobrir a
vaga da professora Fernanda Damasceno; 2.3.Leitura da Moção de agradecimento ao
SEBRAE; 2.4.Análise do convênio entre o LNCC e a Universidade para aprovação do
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texto; 2.5.Transferência do Professor Alexandre Morrot para o campus Xerém com o
regime de 20 horas; Conselheiros a favor da pauta, aprovada por unanimidade e
colocada em regime de votação, nos seguintes termos: Quanto ao item 2.1. Rotinas
Acadêmicas: a Secretaria Acadêmica trouxe, inclusão de disciplina, exclusão de
disciplina, um cancelamento de matricula a pedido e uma alteração de versão curricular.
A inclusão, exclusão e o cancelamento a pedido, foram aprovados por unanimidade. No
que se refere a troca da versão curricular, foi solicitado pelos Conselheiros um
esclarecimento da Secretaria Acadêmica. Pela Assistente em Administração Suellen
dos Santos, lotada na Secretaria Acadêmica, foi informado que o problema em questão
se refere à aluna Mayra Souza de Azevedo, pois o sistema não realizou a conversão
curricular dela, mantendo o currículo antigo do ano de 2010. Após o esclarecimento,
colocado para votação foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 2.2. No que se
refere à solicitação de vaga para professor substituto, foi informado pelo Presidente
Juan Martin Otalora Goicochea, que a professora Fernanda Damasceno vai
acompanhar o seu marido para Brasília, foi consultada a professora Joana Zanol,
coordenadora da área que afirmou ser interessante solicitar uma vaga para evitar a
sobrecarga de alguns docentes. O professor Kleber afirmou que não acha proveitoso
abrir concurso para professor substituto em disciplina optativa. Colocado para regime
de votação, sete conselheiros a favor e 3 abstenções, sendo aprovado o item. 2.3
Leitura da moção de agradecimento ao SEBRAE, redigida pelo professor Herbert Leonel
e lida por este. Após a leitura, em regime de votação, foi aprovado o texto por
unanimidade, com uma pequena modificação a ser realizada. A moção foi anexada à
presente. 2.4. Convênio LNCC e UFRJ, o professor Francisco José Lopes informou
que está utilizando como modelo, o convênio firmado com o INMETRO e apenas
realizando alterações nas questões específicas. Foram lidas as cláusulas 1 e 2 do texto,
porém o professor Kleber pediu para o item de pauta versar somente aprovar o convênio
e o texto enviado por e-mail posteriormente. O convênio foi aprovado por unanimidade.
2.5. No que se refere a transferência do professor Alexandre Morrot, a professora Maria
Cecília Menks que não conseguiu comparecer à presente reunião, encaminhou para o
Presidente Juan Martin Otalora Goicochea, o seu parecer acerca do tema, como
determinado em reunião anterior. O parecer foi lido e anexado, sendo favorável à vinda
do Professor. O professor Kleber havia solicitado vistas e realizou seu relatório acerca
do tema, sendo desfavorável à vinda do Professor, lido pelo mesmo e também anexado
a presente. A professora Bianca Ortiz leu seu relatório sobre o projeto de Extensão do
professor Alexandre Morrot, enviado para a Coordenação de Extensão, sendo contrária
à transferência. O assistente em Administração, Marcos Porto, representantes dos
Técnicos emitiu parecer favorável ao tema, decidido em Assembleia Geral dos Técnicos.
Após a leitura dos relatórios e pareceres, foi colocado em regime de votação, cinco
conselheiros foram a favor da transferência e cinco conselheiros contra, no caso do
empate, o voto ficou a critério do Presidente Juan Martin Otalora Goicochea, que votou
a favor da transferência. No entanto, o Conselheiro e Professor Fernando Luiz,
questionou o voto de desempate como sendo do Presidente da mesa, na medida em
que este já votou anteriormente, acarretando uma dupla votação. Pelo Diretor foi
solicitada a conferência ao Regimento Interno do Conselho Deliberativo. O assistente
em Administração Marcos Porto, leu o artigo 3º §2º do regimento, “O Diretor terá direito
apenas ao voto de desempate, quando na Presidência dos trabalhos”, assim, o
Presidente não poderia votar duas vezes, tendo o segundo voto como desempate, como
ocorrido anteriormente. Anulada a votação anterior, iniciou novamente a votação, cinco
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conselheiros foram contra e quatro conselheiros a favor da transferência, sem o voto do
Presidente e Diretor Juan Martin. A matéria então, foi reprovada pelo Conselho. E nada
mais havendo se tratar, a Presidência Juan Martin Otalora Goicochea, Diretor Geral do
Polo de Xerém – UFRJ, declarou encerrada a reunião às onze horas e cinquenta
minutos, e eu, Caroline Fernandes da Silva, na qualidade de Secretária, lavrei a
presente Ata, que dato e após ser lida e aprovada pelos demais presentes esta será
assinada pela Presidência do Professor e Diretor Geral Juan Martin Otalora Goicochea.
Duque de Caxias, 27 de janeiro de 2017

_________________________________________________
Professor Juan
Diretor Geral do Polo de Xerém – UFRJ
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