UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
PÓLO DE XERÉM

ATA DA XXXV SESSÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO PROVISÓRIO DO PÓLO DE
XERÉM, REALIZADA SOB A PRESIDÊNCIA DO PROFESSOR E DIRETOR GERAL
JUAN MARTIN OTÁLORA GOICOCHEA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, 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: A Professora Adjunta e Coordenadora do
ProfBio Carolina Alvares da Cunha de Azeredo Braga, a Assistente em Administração e
representante dos servidores técnicos Fátima Cristina dos Santos, O Professor Adjunto e
Coordenador do curso de Nanotecnologia Josué Xavier da Carvalho, a Professora Adjunta e
Diretora Acadêmica Mônica de Mesquita Lacerda, o Diretor Administrativo Evandro Costa de
Souza, a Professora Adjunta e Coordenadora do curso de Biotecnologia Beatriz Blanco Siffert, a
representante Discente Joyce Cristina Guimarães de Oliveira, a Professora Adjunta e
Representante Docente Joana Zanol Pinheiro de Silva, o Professor Adjunto e Representante
Docente Fernando Luiz Ferreira Rodrigues, a Professora Adjunta e Coordenadora de Extensão
Marisa Carvalho Suarez, o Professor Adjunto e Coordenador de Pós-graduação Kléber Luiz de
Araújo e Souza, o Professor Adjunto Diretor de Pós-graduação e Pesquisa Francisco José Pereira
Lopes, sob a Presidência do Professor Adjunto e Diretor Geral Juan Martins Otálora Goicochea,
às dez horas teve início a Reunião do Conselho Deliberativo Provisório do Polo de Xerém –
UFRJ; Ao iniciar, foram lidas as Atas da XXXII e XXXIV Reunião Ordinária do Conselho,
aprovada por unanimidade. Após a leitura, foi passado o registro de ausências: 1.A professora
Maria Cecília está em atividade programada, com pacientes agendados e supervisão de alunos de
Pós-graduação; 2.A professora Leandra Santos Baptista tem um compromisso; As ausências
foram aprovadas com uma abstenção. Após aprovação do registro de ausências, foram passados
os informes: 1.O Coordenador de Nanotecnologia Josué Xavier fez alguns comentários em
relação as exigências do MEC sobre acessibilidade, tirou fotos do novo campus e o MEC exigiu
melhores condições para deficientes visuais. Ele lembrou também que o curso de
Nanotecnologia não possui colegiado, sendo assim, o NDE faz a proposta e o conselho delibera.
Todos os cursos da UFRJ vão passar por uma reforma curricular e os cursos do Pólo de Xerém
terão que fazer a proposta de alteração da grade curricular até o final do ano. Em março terá uma
reunião com todos os coordenadores de curso e membros de NDE para debater as exigências do
MEC, dentre elas o fim das ênfases; 2. A Assistente em Administração Fátima Cristina informou
que a CPST irá fazer um evento no Pólo de Xerém no dia 6 de março e que precisa-se de um
espaço para este evento. Informou também que o Sintufrj quer trazer um grupo de advogados
para dar assistência aos sindicalizados no Pólo de Xerém; 3.O professor Kléber Luiz informou
que já tem alunos matriculados no programa de mestrado e doutorado de Bioquímica e Biologia
Molecular. Os alunos já tiveram as boas vindas e a aula inaugural está prevista para maio; 4.O
professor Francisco Lopes está organizando um evento “workshop” a ser realizado no
INMETRO, na segunda semana de março, com o objetivo de reunir todos os docentes da pósATA_XXXV_CDPX_23/02/2018
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graduação. Informou também que foi feita uma reunião em conjunto no CEG para analisar o
edital de bolsas em formação científica. A UFRJ está fornecendo 50% das bolsas, enquanto a
outra metade está sendo fornecida pelo CNPQ; 5.O Professor Juan Otálora informou que a obra
no novo campus foi concluída. No dia 3 de março haverá uma reunião de todas as categorias do
Pólo de Xerém com o Reitor para debater sobre o assunto. As atividades estão previstas para
iniciar no novo campus no segundo semestre de 2018. Não havendo mais informes, foi realizada
a leitura da ordem do dia com as devidas alterações e inclusões: 1)Rotinas acadêmicas - Inclusão
de disciplinas; 2)Jubilamento dos seguintes alunos: Lucas Carvalho de Lima e Sulamita
Rodrigues da Biofísica; Lucas Angelo de Oliveira e Raissa Menezes Ramos da Biotecnologia;
3)Homologação da comissão de reformulação e implantação do curso Mestrado Profissional em
Formação Científica para Professores de Biologia; 4)Solicitação de autorização de mudança na
localização do mestrado profissional em formação científica para professores de Biologia;
5)Formulação de modelo para documentos oficiais do campus; 6)Aprovação da banca de
avaliação de progressão horizontal dos professores Josué Xavier de Carvalho, Bianca Pizzorno
Backx e Marisa Carvalho Suarez; 7)Exclusão de disciplinas fora do prazo da aluna Jéssica
Caroline; 8)Homologação de resultado de avaliação de progressão dos professores Silas Pessini
Rodrigues, Melissa Limoeiro Estrada Gutarra, Joana Zanol Pinheiro da Silva e Mônica de
Mesquita Lacerda; 9)Aprovação da banca de avaliação de progressão vertical da professora
Andrea Claudia Freitas Ferreira; 10)Rotinas acadêmicas - Quebra de pré-requisito e superposição
de disciplina; A ordem do dia foi aprovada por unanimidade. Passada para a discussão dos itens:
Quanto ao item 1.Rotinas acadêmicas - Inclusão de disciplinas, a professora Mônica Lacerda
listou as duas inclusões: Ingrid Batista Borges e Marina Bonzoumet Cardoso de Oliveira. O item
foi aprovado por unanimidade; Quanto ao item 2.Jubilamento dos seguintes alunos: Lucas
Carvalho de Lima e Sulamita Rodrigues da Biofísica; Lucas Ângelo de Oliveira e Raissa
Menezes Ramos da Biotecnologia, a professora Beatriz Siffert disse que todos os alunos já
preencheram os requisitos para jubilamento. Em relação aos alunos Lucas Ramos, Lucas
Carvalho e Sulamita Rodrigues, eles não se matricularam em 2017/2, não compareceram à
reunião à qual foram convocados, não responderam a convocação e nem os e-mails enviados
pelo COOA. Já a aluna Raissa Menezes está com a matrícula ativa e atendeu a convocação do
COAA para uma conversa. Por fim a Professora Beatriz opinou no seu parecer pela não
aprovação da solicitação de jubilamento, já que no primeiro caso o sistema automaticamente
cancelou a matrícula dos 3 alunos, e no caso da Raissa, ela terá a chance de se justificar perante o
COAA. O parecer foi contrário ao item e aprovado com duas abstenções; Quanto ao item
3.Homologação da comissão de implantação do curso Mestrado Profissional em Formação
Científica para Professores de Biologia, a professora Mônica Lacerda disse que o curso está
sendo reformulado e passará a se chamar “Mestrado Profissional de formação em Ciências para
Professores” e terá uma comissão que participará dessa reformulação formada pelos professores:
Robson Roney Bernardo, Joana Zanol Pinheiro da Silva, Janaína Fernandes, Leandra Santos
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Baptista e Mônica de Mesquita Lacerda e a pesquisadora do INMETRO Daniele Pereira
Cavalcanti. O item foi aprovado por unanimidade; Quanto ao item 4.Solicitação de autorização
de mudança na localização do mestrado profissional em formação científica para professores de
Biologia, a professora Mônica Lacerda disse que o curso atualmente está localizado no Instituto
de Biofísica e houve um acordo informal de que o curso será transferido para o Pólo de Xerém.
O professor Kleber Luiz leu a carta de solicitação de transferência do curso, elaborada pelo
conselho, para ser entregue ao Instituto de Biofísica. O item foi aprovado por unanimidade;
Quanto ao item 5.Formulação de modelo para documentos oficiais do campus, a professora
Joana Zanol solicitou um modelo padrão de documentos oficiais para ser utilizado em todo o
Pólo de Xerém, pois há uma variedade muito grande, causando confusão e ficando menos oficial.
O professor Juan Otálora enviou um manual de padronização de documentos oficiais para todos.
O professor Fernando Luiz sugeriu criar um link na página do Pólo com os modelos para os
diferentes tipos de documentos. O item foi aprovado por unanimidade; Quanto ao item
6.Aprovação da banca de avaliação de progressão horizontal dos professores Josué Xavier de
Carvalho Bianca Pizzorno Backx e Marisa Carvalho Suarez, a Assistente em Administração
Fátima Cristina listou os membros da banca avaliadora composta pelos professores: Maria
Cecília Menks Ribeiro, Márcia Curi, Cláudia de Alencar Santos e Célio Geraldo Freire de Lima
como suplente. O item foi aprovado por unanimidade; Quanto ao item 7.Exclusão de disciplinas
fora do prazo da aluna Jéssica Caroline, o professor Josué Xavier leu o parecer opinando pelo
indeferimento do pedido da aluna. O parecer do professor, que foi contrário ao item, foi
aprovado por unanimidade. Porém, o conselho enviará um encaminhamento às autoridades
responsáveis para que a situação da aluna seja levada em consideração em relação ao eventual
jubilamento; Quanto ao item 8. Homologação de resultado de avaliação de progressão dos
professores Silas Pessini Rodrigues, Melissa Limoeiro Estrada Gutarra, Joana Zanol Pinheiro da
Silva e Mônica de Mesquita Lacerda, O item foi aprovado, homologando a progressão de
Adjunto III para Adjunto IV das docentes Melissa Limoeiro Estrada Gutarra, Joana Zanol
Pinheiro da Silva e Mônica de Mesquita Lacerda e de Adjunto II para Adjunto III do docente
Silas Pessini Rodrigues; Quanto ao item 9.Aprovação da banca de avaliação de progressão
vertical da professora Andrea Claudia Freitas Ferreira, o Professor Juan Otálora listou os
membros da banca formada pelos professores: Rosália Mendes Monteiro, Antônio Paes de
Carvalho, Robson Coutinho da Silva. O item foi aprovado por unanimidade; Quanto ao item 10.
Rotinas acadêmicas - Quebra de pré-requisito e superposição de disciplina, a professora Mônica
relatou a solicitação dos alunos de quebra de pré-requisito em “Fisiologia Geral” em relação a
“Biologia de Sistemas” e a superposição da disciplina “Agentes Infecciosos Parasitários”. A
professora Beatriz sugeriu votar em bloco os dois pedidos e o item foi aprovado por
unanimidade, com a condição de que o coordenador do curso fizesse alterações que tornasse a
superposição possível. Nada mais havendo a tratar, o presidente do conselho, Professor Juan
Otálora, encerrou a sessão. Eu, André Oliveira de Lima, Secretário do Gabinete da Direção, para
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constar, lavrei a presente ata, que, aprovada na sessão de 23 de março de 2018, e assinada por
mim _________________________________________ e pelo Vice-Diretor Geral Herbert
Leonel de Matos Guedes.

______________________________
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