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ATA DA XXXII SESSÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO PROVISÓRIO DO PÓLO DE
XERÉM, REALIZADA SOB A PRESIDÊNCIA DO PROFESSOR E VICE-DIRETOR GERAL
HERBERT LEONEL DE MATOS GUEDES, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, ÀS 9
HORAS, NO AUDITÓRIO DO CAMPUS, NA AVENIDA PASTOR MANOEL AVELINO DE
SOUZA, Nº 27, XERÉM, DUQUE DE CAXIAS. 

Compareceram  à  sessão  os  seguintes  Conselheiros:  O  Representante  Docente  e  Professor
Adjunto Fernando Luiz Ferreira Rodrigues, a Representante Discente Joyce Cristina Guimarães
de Oliveira, a Assistente em Administração Hemily Gleisi de Queiroz Silva, o Professor Adjunto
e  Coordenador  do  Mestrado  Profissional  Kleber  Luiz  de  Araújo  e  Souza,  a  Representante
Docente e Professora Associada Maria Cecília Menks Ribeiro, a Professora Adjunta e Diretora
Acadêmica Mônica de Mesquita  Lacerda,  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, a representante docente e professora Adjunta Joana
Zanol Pinheiro da Silva, O professor Adjunto e Coordenador do curso de Biofísica Victor Túlio
Ribeiro de Resende, o Substituto eventual do Diretor Administrativo Denilson de Oliveira Láu e
o Professor Adjunto e Vice-Diretor Geral Herbert Leonel de Matos Guedes, 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 por unanimidade. Após a leitura da
ata,  foi passado o registro de ausências:  1.A professora Marisa Suarez está numa reunião da
SIAC  na  sede;  2.O  Diretor  Administrativo  Evandro  Costa  tem  uma  consulta  médica;  As
ausências foram aprovadas por unanimidade. Após aprovação do registro de ausências, foram
passados os informes: 1.A Professora Mônica Lacerda informou que a Cotav foi aprovada no
Consuni,  porém foi  uma  Cotav  de  reposição  e  Xerém teve  uma  vaga.  Em breve  haverá  a
necessidade  de  se  fazer  uma  Cotav  num período  muito  curto,  por  causa  da  quantidade  de
professores  no  abono  de  permanência;  2.O professor  Kleber  Luiz  informou  que  o  processo
seletivo de mestrado de Bioquímica e Biologia Molecular foi aprovado e o Pólo terá pelo menos
1 aluno de mestrado e 1 aluno de doutorado; 3. O professor Herbert Guedes informou que o
regimento foi entregue ao Ivan, secretário do Consuni,  e o item tem que entrar  na pauta do
Consuni  para  aprovação.  4.O  professor  Josué  Xavier  informou  que  a  Coppe  está  querendo
aglutinar  todos os grupos que fazem pesquisas na área de Nanotecnologia e propôs oferecer
disciplinas optativas de pós-graduação na grade curricular do curso de Nanotecnologia. Informou
também  que  a  Coppe  disponiblizou  um  laboratório  para  alunos  de  graduação  e  querem  a
participação  do  Pólo  de  Xerém,  inclusive,  propondo  uma  visita  ao  Pólo  em fevereiro;  5.A
professora  Mônica  Lacerda  informou  que  participou  de  uma  reunião  com  a  PR3  sobre  o
orçamento da UFRJ para 2018. Foram disponibilizados 500 mil reais para o Pólo de Xerém e
computadores novos por fora desse montante. Foi dito também que o problema de mobilidade e
acessibilidade seria resolvido em toda a UFRJ. 6. O professor Herbert Guedes informou que o
Pólo de Xerém ficou de receber recursos através de uma emenda parlamentar. Não havendo mais
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informes, foi realizada a leitura da ordem do dia: 1)Homologação da aprovação ad referendum
do acordo do CBPF pelo professor Juan Otálora; 2)Homologação da aprovação ad referendum
do projeto de "Iniciação à Ciências com ênfase em Biofísica, Biotecnologia e Nanotecnologia",
sob coordenação do docente Herbert Leonel de Matos Guedes; 3)Homologação ad referendum
do projeto de "Farmacologia e Imunologia como ferramentas para o ensino científico no ensino
fundamental e o papel destes temas na conscientização da sociedade brasileira", sob coordenação
do docente Rodrigo Tinoco Figueiredo; 4)Deliberação sobre a nova proposta de resolução da
CDPX que dispõe sobre procedimentos a serem adotados para a operalização do plano de ensino;
5)Homologação da Comissão Eleitoral, formada em acordo com as normas eleitorais publicadas
no boletim UFRJ, número 36 de 3 de setembro de 2015, páginas 3 e 4; 6)Deliberação sobre
proposta  de calendário  eleitoral,  em acordo com as  normas eleitorais  publicadas  no boletim
UFRJ,  número 36 de  3  de  setembro  de  2015,  páginas  3  e  4;  7)Aprovação  da  comissão  de
avaliação de progressão das professoras Mônica de Mesquita Lacerda, Joana Zanol Pinheiro da
Silva e Melissa Limoeiro Estrada Gutarra e do professor Silas Pessini Rodrigues; 8)Aprovação
da comissão de acessibilidade; 9)Aprovação do conselho da indicação da professora Leandra
Santos  Baptista  para  a  coordenação  do  mestrado  profissional  em  formação  científica  para
professores  de  Biologia;  10)Trancamento  de  disciplina  fora  do  prazo  da  aluna  Caroline  de
Oliveira Bastos; 11)Aprovação do deslocamento da casa de vegetação do Pólo de Xerém ao novo
campus  de  Duque  de  Caxias;  12)Homologação  da  aprovação  do relatório  de  progressão  do
professor Emiliano Medei; 13)Aprovação da Associação Atlética Esportiva. A ordem do dia foi
aprovada por unanimidade. Passada para a discussão dos itens: Quanto aos itens 1,2 e 3, foram
aprovados em bloco por unanimidade; Quanto ao item 4.Deliberação sobre a nova proposta de
resolução da CDPX que dispõe sobre procedimentos a serem adotados para a operalização do
plano de ensino, o professor Fernando Luiz apresentou o regulamento dos planos de ensino com
as alterações já debatidas nas duas reuniões anteriores. Após discussão, o item foi aprovado por
unanimidade  e  o  regulamento  encontra-se  em  anexo;  Quanto  ao  item  5.Homologação  da
Comissão Eleitoral, formada em acordo com as normas eleitorais publicadas no boletim UFRJ,
número 36 de 3 de setembro de 2015, páginas 3 e 4 e 6, a comissão eleitoral foi criado com os
seguintes membros : Professores – Fernando Luiz Ferreira Rodrigues, Jasmin, Carsten Enderlein
e Silas Pessini Rodrigues como suplente; Técnicos – Jamila Monteiro dos Santos, Luis Felipe
Quaresma Corbett, Luciano de Souza Batista e Richard Eloy Sant’Anna; Alunos – Daiane Soares
da Silva, Joyce Cristina Guimarães de Oliveira, Kathleen Louise de Alcantara Costa e Jully Regina

Clemente da Motta como suplente;  Quanto ao item 6.Deliberação sobre proposta de calendário
eleitoral, em acordo com as normas eleitorais publicadas no boletim UFRJ, número 36 de 3 de
setembro de 2015, páginas 3 e 4, o item foi retirado de pauta; Quanto ao item 7. Aprovação da
comissão de avaliação de progressão das professoras Mônica de Mesquita Lacerda, Joana Zanol
Pinheiro da Silva e Melissa Limoeiro Estrada Gutarra e do professor Silas Pessini Rodrigues, a
professora Maria Cecília propôs a mesma banca já utilizada na última progressão, para avaliar os
pedidos de progressão dos professores citados no item. A banca é formada pelas professoras
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Maria Cecília Menks Ribeiro, Márcia Curi e Cláudia Lage. Após discussão sobre os critérios de
avaliação, o item foi aprovado por unanimidade; Quanto ao item 8.Aprovação da comissão de
acessibilidade, a professora Maria Cecília disse que o professor Jua Otálora trouxe o pedido da
professora Luiza Ketzer para aprovar o regimento da comissão de acessibilidade, e como esse
regimento  ainda  não tinha  sido  apresentado  para  nenhum dos  conselheiros,  e  tinha  algumas
imprecisões, ele foi devolvido a professora Luiza para correções. Por esse motivo e pela ausência
do conselheiro que incluiu o item, este foi retirado de pauta por unanimidade; Quanto ao item
9.Aprovação  do  conselho  da  indicação  da  professora  Leandra  Santos  Baptista  para  a
coordenação do mestrado profissional em formação científica para professores de Biologia, o
professor  Kléber  disse  que  a  professora  Leandra  Baptista  assumiu  o  compromisso  de  ser  a
coordenadora do novo curso, e teve o apoio do Instituto de Biofísica, que é quem toma a decisão
final,  tendo  o  conselho  apenas  uma  função  consultiva,  dando  liberdade  aos  cursos  para
escolherem  seus  coordenadores.  O  item  foi  aprovado  por  unanimidade;  Quanto  ao  item
10.Trancamento de disciplina fora do prazo da aluna Caroline de Oliveira Bastos, o professor
Victor Túlio explicou a situação da aluna e conversou com a servidora Arnalda, da Codesa, sobre
o caso. Após discussão, o item foi aprovado por 7 votos a favor e 3 contra o pedido da aluna;
Quanto ao item 11.Aprovação do deslocamento da casa de vegetação do Pólo de Xerém ao novo
campus de Duque de Caxias, a professora Mônica Lacerda disse que a professora Bianca Ortiz
pediu à Prefeitura Universitária a transferência da casa de vegetação ao novo campus, e lá, será
disponibilizado um espaço para a instalação da mesma. A prefeitura Universitária solicitou um
documento oficial  para a  realização da transferência.  O item foi  aprovado por unanimidade;
Quanto ao item 12. Homologação da aprovação do relatório de progressão do professor Emiliano
Medei, o professor Herbert Guedes disse que o professor Emiliano refez o relatório incluindo o
que estava faltando, foi avaliado pela comissão e foi aprovado pela mesma. O item foi aprovado
por unanimidade. Quanto ao item 13.Aprovação da Associação Atlética Esportiva, o professor
Herbert Guedes disse que os alunos solicitaram a criação de uma Atlética Esportiva e enviaram o
estatuto  da  Associação,  o  qual  foi  lido  pelo  professor,  para  a  formalização  e  aprovação  do
conselho. Por falta de maiores informações e de um aluno responsável, o professor Herbert pediu
vista do item. Nada mais havendo a se tratar,  a Presidência do Professor Herbert  Leonel de
Matos Guedes, Vice-Diretor Geral do Polo de Xerém – UFRJ, declarou encerrada a reunião às
onze horas e trinta minutos 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.

Nada mais havendo a tratar, o professor Herbert Guedes reassumiu a presidência, agradeceu a
presença de todos e encerrou a sessão. Eu, André Oliveira de Lima, Secretário do Gabinete da

ATA_XXXII_CDPX_24/11/2017 Página 3



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
PÓLO DE XERÉM

Direção, para constar, lavrei a presente ata que, aprovada na sessão de 23 de fevereiro de 2018, e
assinada pelo Diretor Geral Juan Martin Otálora Goicochea.
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