
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CONSELHO DELIBERATIVO PROVISÓRIO DO CAMPUS DUQUE DE
CAXIAS

ATA DA 64ª SESSÃO ORDINÁRIA DO  CONSELHO DELIBERATIVO PROVISÓRIO
DO CAMPUS DUQUE DE CAXIAS – PROFESSOR GERALDO CIDADE, REALIZADA
SOB  A  PRESIDÊNCIA  DA  PROFESSORA  E  DIRETORA GERAL  JULIANY COLA
FERNANDES  RODRIGUES, DIA  31 DE  JULHO  DE  2020,  ÀS  14  HORAS  E  10
MINUTOS,  NO  AUDITÓRIO  VIRTUAL,  DO  CAMPUS  DUQUE  DE  CAXIAS  –
PROFESSOR  GERALDO  CIDADE,  RODOVIA  WASHINGTON  LUIZ,  KM  104,5  -
SANTA CRUZ DA SERRA - DUQUE DE CAXIAS – R.J.

Participaram da sessão os(as) seguintes conselheiros(as):  1. Profª. Juliany
Cola Fernandes Rodrigues (Diretora Geral),  2. Profº. Marcel Menezes Lyra da
Cunha (Diretor Adjunto Acadêmico), 3. Técnico-administrativo Evandro  Costa
de  Souza  (Diretor  Adjunto  Administrativo).  4.  Prof.  Fernando  Luiz  Ferreira
Rodrigues (Coordenador do Curso de Graduação em Biotecnologia), 5. Marcus
Vinícius  de  Oliveira  Moutinho  (Coordenador  do  Curso  de  Graduação  em
Nanotecnologia),  6.  Profa.  Bianca  Ortiz  da  Silva  (Suplente  da  Coordenadora
de  Pós-Graduação  do  Proficiências)  7.  Profª.  Luisa  Andrea  Ketzer
(Coordenadora  de  Pós-Graduação  em  Bioquímica  e  Biologia  Molecular),  8.
Prof.  Roberto  Jakonmin  (Coordenador  de  Pós-graduação  em
Nanobiossistemas),  9.  Profª.  Carolina  Alvares  da  Cunha  de  Azeredo  Braga
(Coordenadora de Pós-Graduação do PROFBIO Nacional),  10. Profª.  Janaína
Fernandes  (Suplente  dos  Representantes  dos  Professores  Associados),  11.
Profª. Teresa Cristina Calegari (Coordenadora de Extensão), 12. Profª. Joanna
Maria Teixeira de Azeredo Ramos (Representante dos Professores Adjuntos),
13. Técnica-Administrativa Hemily Gleise de Queiroz Silva (Representante dos
Servidores Técnico-Administrativos em Educação).  Participaram da sessão o
seguinte  conselheiro  sem  direito  a  voto:  1.  Silas  Pessini  Rodrigues
(Suplente  da  Diretora  Geral),  2.  Prof.  Adriano  Maurício  de  Almeida  Côrtes
(Suplente  do  Coordenador  do  Curso  de  Graduação  em  Nanotecnologia).  A
DIRETORA GERAL  coloca em votação a ata da 63ª sessão do CDPX de 26 de
junho de 2020, que foi previamente encaminhada a todos os Conselheiros por e-mail.
Como não houve manifestação contrária, a ata foi aprovada. A DIRETORA GERAL dá
início a sessão passando aos informes: 1 – a DIRETORA GERAL informa que na
próxima semana terá início a 3ª Hackathon Nanobio com a temática Conexões. Foi
coordenado por 5 alunos do CAMPUS e pelo prof. Silas e pela Michele da CODESA.
As atividades acontecerão na parte da manhã e na segunda-feira às 14:00h teremos a
REITORA Profa. DENISE PIRES em mesa redonda com o estudante Marcos do CA de
biotecnologia, além de outras palestras. Na terça-feira teremos mesa redonda com o
Vice-reitor prof. Frederico com a profa. Fabiana, para falarem sobre situação do país.
Hoje teve um pré evento com o profa. Hebert, da profa. Fabiana e de Camila, uma
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brasileira que trabalha nos Estados Unidos com biologia sintética. Estamos com uma
expectativa  bastante  interessante  e seria  muito  importante  se  o CAMPUS pudesse
assistir as lives. O Vice-diretor Geral pede que ajudem na divulgação, que há gente boa
falando. A ideia desse Hackathon é a de criar  um pouco de protagonismo para as
soluções ao problema que o CAMPUS e a UFRJ inteira tem enfrentado agora. O tema
conexões  é  para  que  os  hackers  nos  ajudem  a  encontrar  soluções  originais  e
exequíveis  sobretudo  no  CAMPUS,  então  todo  o  apoio  é  muito  bem  vindo;  A
DIRETORA-GERAL diz que os alunos estão há 2 meses trabalhando de forma virtual
para tirar o Hackathon do papel, há gente de várias áreas, especialidades e unidades
da UFRJ. Conseguimos parceria com o Parque Tecnológico que oferecer um curso
para as equipes campeãs para tentar tirar a ideia do papel. 2 – A DIRETORA-GERAL
avisa que na semana passada recebemos a visita virtual do comitê do plano diretor da
UFRJ 2020-30, que o prof. SILAS e ela tomaram o cuidado de ir ao CAMPUS fazer
vídeos para mostrar e que a reunião foi positiva para gente, que é uma demanda que
em breve vai surgir de um grupo que se debruce sobre a elaboração do plano diretor
do CAMPUS que vai integrar o plano diretor da UFRJ. Temos participando do comitê
do plano diretor hoje, o prof. Juan, o Wagner do EPLAM  e que verão pessoas para
participar  dos subgrupos que discutem diferentes áreas dentro do que é um plano
diretor e temos que indicar novos membros para essas áreas. 3 - O COORDENADOR
DO  CURSO  DE  GRADUAÇÃO  EM  BIOTECNOLOGIA  registra  que  vendo  a
resolução  da  CDPX  para  ajuste  à  situação  remota,  o  lembrou  da  pendência
que temos com relação as normas eleitorais.  Que no próximo haverá eleição
que  nas  últimas  2  eleições  tivemos  problemas  com  as  normas  vigentes  que
considerando que o processo das próximas eleições deve começar em julho do
próximo ano, estamos já em cima para se formar uma comissão, para se trazer
a discussão à CDPX pra ser votada, então queria deixar registrado e que não
tem condições de participar pois está participando do PPC e que está trazendo
à discussão as  que infelizmente  não tem condições físicas  de fazer  parte.  A
DIRETORA-GERAL indaga para qual eleição seria? O prof. Fernando responde
que  para  DIRETOR-GERAL.  A  DIRETORA-GERAL  pergunta  mas  o  mandato
não é de 2 anos? O prof.  Fernando responde que sim que o mandato vai  até
dezembro  do  próximo  ano.  A  DIRETORA-GERAL  diz  que  será  em  maio  de
2022.  O prof.  Fernando concorda mas que a eleição ocorrerá no 2º semestre
de 2021. E que para isso precisa ter as normas já votadas que está em cima
para  a  comissão  e  corrigir  normas  eleitorais  se  for  do  nosso  desejo.  Que
participou das 2 últimas eleições e que tiveram questões relativas a redação
do texto.  A DIRETORA-GERAL disse que é importante sim, bem lembrado,  e
que  precisa  ser  com  antecedência  para  fazer  as  alterações  necessárias.  A
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DIRETORA-GERAL aproveita  para  deixar  registrado  que  estamos precisando
rever o próprio regimento que rege o CDPX, inclusive por causa do nome, se a
gente deixa de ser provisório e vamos continuar chamando de Xerém quando
não  é  mais  Polo  de  Xerém.  4  –  A  DIRETORA-GERAL informa  que  a  nossa
gestão  precisa  de  3  coisas  para  o  CAMPUS.  Um plano  diretor,  um plano  de
desenvolvimento, que será chamado de plano de desenvolvimento da unidade
que estar integrado ao plano de desenvolvimento institucional da UFRJ (PDI) e
precisamos ver a questão do regimento. Que o plano diretor já começou mas o
PDI é lembrado em todas reuniões com a profa. Denise, e o terceiro que é o
regimento  que foi  mencionado no 2ª semestre  do ano passado da gestão do
Juan  pela  própria  profa.  Denise.  Mas  entramos  na  fase  de  pandemia  que
mexeu com as nossas tarefas. As normas eleitorais e o regimento do Conselho
são coisas que precisam ser retomadas. Que junto com o prof. Silas se deram
um prazo para começar em agosto  para começar a construir  a primeira ideia
para  convocar  os  colegas  para  fazerem parte  dos  grupos  que  vão  trabalhar
nessas demandas do Campus.  5 – COORDENADORA DE EXTENSÃO  tem 2
informes. informa do Simpósio de Biotecnologia que vai  acontecer tendo sido
registro  no  SIGA  que  vai  será  no  dia  10  à  12  de  agosto,  tem  3  docentes
envolvidos,  ela,  a  profa.  Bianca  Ortiz,  a  profa.  Beatriz  e  20  alunos.  Que  em
breve será divulgado para todos. O  segundo informe é sobre a nota conjunta
da  PR-1  com  a  PR-5  do  início  do  mês  sobre  os  formandos  de  2020  que
ingressaram  em  2017  sobre  a  obrigatoriedade  de  cumprir  as  horas  de
extensão, que em contato com os coordenadores de curso, esses ingressantes
em  2017  estariam  dispensados  isentos  de  cumprir  os  10%  das  horas  de
extensão, que os coordenadores de curso estão providenciando o informe aos
alunos;  6  –  COORDENADORA  DE  PÓS-GRADUAÇÃO  EM  BIOQUÍMCA  E
BIOLOGIA MOLECULAR informa que em relação ao programa de Bioquímica
e  Biologia  Molecular,  dia  14  de  agosto  haverá  2  provas  para  o  processo
seletivo para Doutorado, processo seletivo extra, que tem 1 candidato inscrito.
O processo seletivo será de forma remota via CAED, o Moodle da UFMG, e em
outubro provavelmente haverá outro processo seletivo.  Também, informa que
ofereceram  3  disciplinas  remotas  a  partir  de  agosto  até  novembro,  para  um
total  de  40  inscritos  também  de  várias  outras  Universidades,  que  a  forma
remota possibilitou mais essa interação. São disciplinas oferecidas por ela,  a
profa. Juliany e colaboradores e pela profa. Teresa. A DIRETORA-GERAL diz
ter  alunos  do  INMETRO  da  Bioquímica  Médica,  que  o  ambiente  remoto  vai
permitir  receber  alunos;  7  –  A  DIRETORA-GERAL informa  das  contas  do  G
Suíte,  que  assim  que  a  Direção  receber  qualquer  comunicado  da  TIC  com
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relação a essas contas, que serão por hora apenas para docentes apesar de
terem  solicitado  para  alguns  técnicos  administrativos  ligados  à  Secretaria
Acadêmica  de  Graduação  e  a  de  Pós-graduação,  pela  necessidade  de
participação  na  plataforma  GOOGLE  Clasroom,  irá  encaminhar  para  os
colegas  ativarem  suas  contas.  Essa  informações  virão  com  um  guia  sobre
como fazer  o  cadastro  na  conta  G  Suíte;  Na sequência, a DIRETORA GERAL
solicita que se manifestem quanto ao registro de ausências justificadas. A profa.
Andrea Cláudia Ferreira que está dando aula na Pós-graduação, o prof. Pedro que está
de férias e a Profa. Marisa. Em seguida, a Diretora Geral faz a leitura da pauta com
exclusão/inclusão de itens.  1 -   Rotinas Acadêmicas, 2 - Criação do Núcleo INOVA
Caxias  e  indicação  dos  nomes  das(os)  profs(as)  Leandra  Santos  Baptista,  Marcel
Menezes Lyra da Cunha e Ronaldo Pedro da Silva para constituí-lo,  3 - Criação da
Núcleo de Relações Internacionais do Campus e indicação dos nomes da(o) prof(a)
Gisele Cardoso Amorim como coordenadora e Karim Dahmouche como seu substituto
eventual, 4 - Homologação Ad Referendum da portaria 4740 de progressão das Profas.
Andrea, Mônica, Juliany e Leandra, 5 - Homologação dos resultados das progressões
das professoras Leandra Baptista e Andrea Cláudia, 6 - Homologação do contrato de
colaborador Voluntário do docente Aislan de Carvalho Vivarini,  7 - Homologação da
RESOLUÇÃO N° 1, DE 31 DE JULHO DE 2020 que altera o Regimento do Conselho
Deliberativo Provisório de Xerém para introdução de dispositivos prevendo a realização
de sessões remotas e outras providências, 8 - Homologação dos pareceres: 1. Parecer
do Projeto de extensão "Roda de Conversa Virtual"  do docente Luiz Gustavo Feijó
Dubois; 2. Parecer do Projeto de extensão "A UFRJ na Baixada Fluminense aberta
para professores e estudantes conectarem a Física com a Biologia" da docente Mônica
de Mesquita Lacerda; 3. Parecer do projeto e evento "Simpósio de Biotecnologia" da
docente Teresa Cristina Calegari  Silva.,  9 - Homologação do parecer do projeto de
extensão " Estabelecimento de protocolo de retorno seguro às atividades laborais de
um clube de futebol do Rio de Janeiro em cenário da COVID-19" da docente Bianca
Ortiz,  10  - Substituição  da  Prof.  Raquel  Soares  pela  Prof.  Marisa  na  banca  de
progressão da Prof. Joanna Maria Ramos,  11 - Mudança na comissão de seleção do
Proficiências turma de 2020 - comissão atual: 1 - Bianca Ortiz, 2- Bianca Pizzorno, 3-
Danielle Cavalcanti (presidente da comissão), 4 - Lilian Costa, 5 - Mônica M Lacerda, 6
- Natasha Midori,  7 - Robson Roney, 8 - Teresa Calegari.  Alteração: Sai Mônica M
Lacerda como titular, passando a suplente e entra Josué, incluídas as profas. Leandra
Batista, Janaína Fernandes, Maria Lúcia Biancone e o Prof. Alfred Scholl Franco. Fica
mantida a saída da profa. Mônica como membro titular, passando a membro suplente.
A DIRETORA-GERAL pede que o 11º primeiro item seja apresentado como 1º item.
Como não houve manifestação contrária, a pauta alterada foi aprovada. A DIRETORA-
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GERAL inicia a discussão dos itens: Quanto ao item 11, após a profa. Bianca Ortiz
informar que tiveram 85 candidatos inscritos sendo necessário aumentar a capacidade
de avaliação, convidando os docentes que estão sendo incluídos para compor a banca,
a  nova  composição  da  comissão  de  seleção  do  Proficiências  com  os  membros
constantes do respectivo item de pauta,  foi  aprovado;  Quanto ao item 1,  a  profa.
Carolina informa que são 2 AGFs, 3 inclusões de disciplina (2 da Biotecnologia e 1 da
Biofísica),  1  substituição  de  grau  do  curso  de  Biotecnologia  e  1  cancelamento  de
matrícula  (Biotecnologia),  o  item  foi  aprovado;  Quanto  ao  item  2,  a  DIRETORA-
GERAL apresenta  o item informando que o  núcleo  irá  constituir  o  ecossistema de
inovação e empreendedorismo da Universidade com a criação de um núcleo central
onde  o  coordenador  do  núcleo  do  inova  Caxias  vai  participar  de  reuniões  que
congregam os inovas da UFRJ. Fernando pergunta se não seria uma Coordenação
com cadeira na CDPX? A DIRETORA-GERAL responde que não deixa de ser uma
coordenação.  Que  extraoficialmente  o  Campus  tem  um  Direção  de  Pesquisa  e
Inovação, existe no papel, mas que preferiu chamar de núcleo e que por hora não terá
cadeira na CDPX, que futuramente pode ser transformada em Direção de Inovação e
Pesquisa. Até que para ter cadeira o regimento precisaria ser alterado. Portanto não é
uma Coordenação. Terá o papel de gerenciar programas de inovação, parceria com
empresas,  comunicação  com  o  Parque  Tecnológico,  ajudar  as  coordenações  dos
cursos de graduação com a área de inovação e empreendedorismo, trazer fóruns de
discussão, propor disciplinas, inclusive levar empreendedorismo para a Pós-graduação.
Terá muito trabalho importante sendo o braço direito importante da Direção Acadêmica
e dos Coordenadores de cursos de graduação. Fernando esclarece que a pergunta
seria se não teria uma visão interessante para trazer para o Conselho, esse olhar da
inovação  e do empreendedorismo? A profa.  Carolina explica que a ideia do inova
Caxias é se constituir como uma consultoria dentro do Campus, que essa visão no
CDPX é importante, e que se faria necessária a criação da Direção de Inovação e
Pesquisa. A DIRETOR-GERAL diz que trazer a visão para o Conselho seria importante.
Reforça a questão da Direção constituída extraoficialmente pelo prof. Kléber. Que o
problema de ter mais Coordenações e Direções é encontrar nome para elas. E que a
Inovação irá precisar para dialogar com todas as áreas. Que Inovação nunca foi tão
discutida e  que a primeira flor  é  o Inova Caxias,  e  com a comissão do regimento
montada, acabará se criando uma Direção. O item foi aprovado; Quanto ao item 3, a
DIRETORA-GERAL  explica  que  no  ano  passado  foi  criado  o  grupo  de  relações
internacionais na gestão do prof.  Juan,  mas que por  conta  de algum problema de
comunicação não foi informada a existência à nova Direção por algum problema de
comunicação  entre  o  CAMPUS e  à  Diretoria  de  Relações  Internacionais  (DRI)  da
Reitoria.  Foi  um grande equívoco começado na Reitoria,  que a  portaria  do  núcleo
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publicada  em  setembro  de  2019,  da  profa.  Leandra  e  da  profa.  Ana  Paula,  foi
suspensa,  nunca  tendo  chegado  a  atuar.  Foi  uma  demanda  trazida  pela  DRI,
importante, que o Campus precisa, e que os seus membros foram indicados por terem
bastante experiência na área. A importância se dá aos vários convênios firmados com
Universidades no exterior. Que a DRI pretende criar cursos de capacitação em língua
estrangeira para os alunos do Campus inclusive. Para que inclusive o Campus faça
pressão na Reitoria para que o Campus possa entrar nesse circuito de Convênios com
Universidades no exterior. O prof. Fernando informa que havia entendido no passado
que seria criado um núcleo institucional  que estaria responsável  no relacionamento
com empresas privadas e públicas também dentro do Brasil. A DIRETOR-GERAL diz
que pode convidar o Diretor Amaury do DRI, pode ser convidado para apresentar a
DRI, e que vai enviar uma apresentação em .PDF que foi feita no CPEG para todos
depois.  São  coisas  diferentes,  relações  internacionais  são  Convênios  com
Universidades  no  exterior,  e  as  relação  com  empresas  tanto  nacionais  com
internacionais  caberiam ao núcleo  de inovação.  O profa.  Fernando explica  que  no
passado estava dentro do relações institucionais e diz que foi esclarecido portanto.  O
item foi aprovado; Quanto ao item 4, a portaria 4.740 que já havia sido publicada Ad
Referendum, foi aprovada; Quanto ao item 5, a profa. Janaína informa que as  profas.
Leandra Baptista e Andrea Cláudia foram aprovadas com respectivamente 190, 190 e
159 pontos e 190, 190 e 163,5 pontos. E que além desses, haverá ainda 2 últimos
processos fora do SEI. A DIRETORA-GERAL pede para registrar que não pode mais
ter docente sem cadastro no SEI e que os colegas docentes não deixem acumular sua
progressões  e  promoções  que  está  sendo  muito  cobrado  pela  Reitoria.  A  profa.
Janaína pede para que quem tem progressão múltipla que saiam rápido e que o SEI
nem aceita.  O item foi  aprovado;  Quanto  ao item 6, a  profa.  Carolina  diz  que  a
prorrogação  do  contrato  não  era  mais  possível  e  como  o  prof.  Aislan  procurou  a
Direção com a intenção de atuar como voluntário e que está previsto na resolução do
CEG.  A  DIRETORA-GERAL  pede  para  registrar  que  é  prof.  de  Biologia  Celular  e
agradece pela disponibilidade do mesmo. A profa.  Luisa pergunta se não teria que
colocar o período no termo de adesão.  A profa. Carolina pede para que o Secretário
Cézar envie o documento atualizado final onde consta o período. O item foi aprovado;
Quanto  ao item 7,  A  DIRETORA-GERAL projeta  a  Resolução  e  a  apresenta.  Foi
informado que as Sessões à distância tiveram início em maio de 2020. Foi constatado,
na leitura do regimento, que o item só poderá ser votado na próxima Sessão do CDPX,
tendo sido portanto apenas apresentado. A DIRETORA-GERAL coloca em regime de
votação a inclusão de item de pauta para que a próxima Sessão do CDPX ocorra no
dia 14/08, a inclusão do item foi aprovada passando a ser o item 12. Após a aprovação
do item 12, a apresentação do item 7 continua, a DIRETORA-GERAL pede para que
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seja acertado o nome do Conselho no art. 51 da Resolução. O prof. Fernando gostaria
de entender se as Sessões a cada 15 dias serão durante a pandemia e o que define a
impossibilidade de realização de Sessão presencial, se após a pandemia vai se poder
continuar com as Sessões remotas, pois para ele está vago? A DIRETORA-GERAL
concorda  que  esteja  vago  e  pergunta  se  tem  alguma  sugestão  para  redação.  O
Secretário da Sessão Cézar explica que intenção parece ser a de realizar Sessões
remotas quando não for possível as presenciais mas que o Conselho precisa decidir se
é isso o que quer. A DIRETORA-GERAL pontua que tem se discutido nos Conselhos
da Universidade a realização de sessões híbridas, presencial e à distância ao mesmo
tempo. Sugere que pode a resolução pode ser alterada para ser válida apenas durante
o período da pandemia e não fechar muito essa questão da Sessão híbrida pode ser
interessante. O prof. Fernando pergunta sobre quem define a necessidade de Sessões
remotas. A DIRETORA-GERAL sugere estudar a Resolução melhor para discussão na
próxima CDPX;  Quanto ao item 12, foi aprovado;  Quanto ao item 8,  foi aprovado;
Quanto ao item 9, foi aprovado; Quanto ao item 10, a substituição se deve a saída da
profa. Raquel do Campus. O item foi aprovado.

Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  DIRETORA-GERAL  PROFA.  JULIANY  COLA
FERNANDES RODRIGUES, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às
16 horas e 14 minutos. Eu, CÉZAR SILVEIRA SAMY, SECRETÁRIO DA SESSÃO,
para constar, lavrei a presente ata que, aprovada na sessão de 14 de agosto de 2020,
é  assinada  por  mim  _________________________________________,  pela
DIRETORA-GERAL PROFA. JULIANY COLA FERNANDES RODRIGUES.

______________________________
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