
 

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

ATA DA 83ª 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 25 DE JUNHO DE 2021, ÀS   14 HORAS E 05
MINUTOS,  NO  AUDITÓRIO  REMOTO,  DO  CAMPUS  DUQUE  DE  CAXIAS  –
PROFESSOR GERALDO CIDADE,  RODOVIA WASHINGTON LUIZ,  Nº  19.593,  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.  A técnica-administrativa  Daniele  Marins  Silva
Nogueira (Vice-Diretora Adjunta Administrativa),  3. Profa. Ana Paula Santos da
Silva  de  Oliveira  (Coordenadora  de  Extensão),  4 .  Profa.  Marisa  Carvalho
Suarez  (Suplente  do  Coordenador  de  Graduação  em  Biofísica),  5.  Profa.
Carolina  Alvares  da Cunha de Azeredo Braga (Coordenadora  do Profibio),  6.
Prof.  Francisco  José  Pereira  Lopes  (Suplente  da  Coordenadora  de  Pós-
graduação  em  Nanobiossistemas),  7.  Profa.  Janaína  Fernandes
(Representante  da  Pós-graduação  em  Bioquímica  e  Biologia  Molecular),  8.
Profa.  Andrea  Cláudia  Freitas  Ferreira  (Representante  dos  Professores
Associados),  9. Profa. Érika Cristina Gonçalves Aguieiras (Representante dos
Professores  Adjuntos),  10.  Prof.  Raphael  do  Carmo  Valente  (Representante
dos Professores Adjuntos), 11. Marcos Vinícius Torres da Silva (Representante
Discente de Graduação e de Pós-Graduação),  12. Camila Nogueira (Suplente
Representante  Discente  de  Graduação  e  de  Pós-Graduação),  13.  Hemily
Gleise  de  Queiroz  Silva  (Representante  dos  Servidores  Técnico-
administrativos  em  Educação)  e  14.  Marcos  Antônio  Carneiro  Martins
(Representante  dos  Servidores  Técnico-administrativos  em  Educação).
Participou da Sessão sem direito à voto:  1.  Silas Pessini  Rodrigues (Vice-
Diretor  Geral).  A Diretora-geral  dá  início  à  sessão  pedindo  1  minuto  de
silêncio em homenagem aos mais  de 300 servidores e  estudantes que  a
UFRJ perdeu devido à pandemia de COVID-19, aos seus parentes, amigos
e aos milhares de brasileiros que perderam suas vidas. Não houve perdas
de  servidores  e  alunos  no  Campus  Duque  de  Caxias.  Passada  a
homenagem,  coloca  em votação  a  ata  da  82ª  sessão  do  CDPX de  11  de
junho de 2021, que foi previamente encaminhada a todos os Conselheiros
por  e-mail.  A ata  foi  aprovada com 2 abstenções.  A Diretora-geral  passa
aos informes: 1 – A Diretora-geral informa da última sessão do CONSUNI, na
qual foi discutida a criação do Centro Multidisciplinar  UFRJ Macaé e os seus
6  institutos  especializados  ou  órgãos  suplementares.  Foi  uma  sessão
praticamente  inteira  de  leitura  do  parecer  favorável  das  comissões  do
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CONSUNI,  que  foi  intensamente  discutido  pelas  câmaras  que  compõem  o
CONSUNI  e  a  própria  Reitora  e  o  Vice-Reitor.  Sendo uma de suas metas,  a
institucionalização dos Campi fora da cidade do Rio de Janeiro. Como requer a
atualização  do  Estatuto  da  UFRJ,  será  uma  sessão  extraordinária  a  ser
agendada,  uma  sessão  estatutária.  E  pelas  informações  que  obteve,  os
próximos  seremos  nós.  Que  nas  próximas  semanas,  talvez  seja  convocada
uma reunião  com os  docentes  e  os  técnicos,  porque  vamos  precisar  montar
uma comissão do regimento, pois mais do que nunca precisamos nos debruçar
sobre  ele  porque  em  breve  a  Reitoria  virá  até  nós.  Sugiro  pegar  os
documentos apresentados pois em um deles é feita a comparação de como é o
Esta tudo da década de 70 e como ficará, o qual diz que os Centros devem ser
um  conjunto  de  áreas  afins  e  Macaé  foge  completamente  disso.  Tendo
nutrição, engenharia, medicina, química, farmácia… É uma vitória porque abre
caminho para o Campus DC também. A Direção vai marcar essa reunião e vai
chamar  de  convocação  porque  é  um  processo  que  exige  o  engajamento  e
envolvimento de todo o Campus pois é a hora de construir quem nós queremos
ser,  que não pode ser  a  visão de um grupo pequeno,  precisa  ser  a  visão do
todo. A Direção tem trabalhado com a visão do todo mas importante que todos
participem desse processo. O 2o informe é sobre o andamento da subestação
elétrica, que é uma obra grande. Tivemos atrasos mas foi pela necessidade de
reformular o projeto básico/executivo para mudança de lugar para adequação
às  nossas  características,  mas  que  não  impacta  no  orçamento.  Mas  está
avançando bem, as etapas estão sendo cumpridas à risco estando na fase da
engenharia  civil  e  entrando  na  parte  de  aquisição  de  toda  a  parte  elétrica.
Segundo o Carlos Eduardo e a Corina, que são os engenheiros responsáveis
pela  obra,  a  data  de  entrega  prevista  é  06  de  dezembro.  Estava  previsto
outubro, tivemos 2 meses de atraso, e se tudo continuar como está, essa data
será cumprida.  Vamos ter  que batalhar orçamento para os blocos D e E mas
os  blocos  A,  B  e  C  estão  garantidos.  Inclusive,  até  a  trativa  com  ENEL  é
realizada pela empresa. Acredito fortemente que a gente termine o ano com a
nossa  subestação  elétrica  o  que  seria  um  grande  alívio  para  o  Campus.
Tivemos  recentemente  uma  conversa  com  a  CEDAE,  estamos  tentando
avançar na questão da água mas é mais difícil  mas acredito que também vai
se  resolver.  E  seguimos  batalhando pela  doação definitiva  do terreno,  que  a
Prefeitura  de  Duque  de  Caxias  está  trabalhando  para  que  isso  aconteça
apesar  de  algumas complicações com processos trabalhistas  do antigo  dono
do  terreno  mas  que  está  avançando  para  finalize  talvez  também ainda  esse
ano;  2.  A Vice-diretora Administrativa informa  que  estamos  em  uma  nova
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licitação para  empresa de  limpeza,  a  empresa  atual  já  demonstrou  interesse
em permanecer mas o contrato é emergencial precisa ser licitado. Nós fizemos
o  ETP com a  antecedência  necessária  mas  infelizmente  algo  aconteceu  e  a
licitação só deve acontecer no início do mês que vem. Em princípio no dia 07
de julho mas pedimos confirmação. E que se acontecer dessa forma, teremos
um interstício mas já estamos buscando uma forma de resolver. Mas não tive
retorno  da  PR-6  então  não  tenho  uma informação  tão  precisa.  Mas  o  fato  é
que  a  empresa  atual  está  terminando  o  seu  contrato  e  a  nova  licitação
chegando no próximo mês.  A Diretora-geral complementa  que a outra  coisa
que estamos batalhando cujo o prazo se encerra na segunda-feira, se tudo der
certo,  será  feita  uma  licitação  para  contratação  de  serviço  de  manutenção
predial, então pode ser que tenhamos a contratação de uma empresa que vai
levar  para o  Campus,  pedreiro,  eletricista,  bombeiro  hidráulico,  para  resolver
aqueles  pequenos  imprevistos.  O  que  seria  mais  um  avanço.  Que  ficou
sabendo  que  a  grande  maioria  dos  prédios  da  UFRJ  não  tem  licença  dos
bombeiros e que estamos correndo atrás dessa questão, que estão pendentes
não  por  questões  nossas  internas  mas  por  questões  da  Universidade  e  do
sistema público que não é muito simples. Mais de 50% da UFRJ funciona sem
licença de bombeiros. Estamos tentando colocar ordem na casa na medida do
possível.  O  representante  dos  técnicos  Marcos  pergunta  como  ficou  a
questão  dos  cupins?  A  Vice-diretora Administrativa respondeu  que  a
descupinização  está  sendo  feita  com  recursos  próprios  do  Numpex-Bio  e
Santa  Cruz  da  Serra,  recebemos  ontem  uma  empresa  e  receberíamos  hoje
uma outra empresa e no dia 28 vem uma outra empresa das 3 com interesse
no serviço. Então estamos na fase da visita técnica das empresas e fechando
essa fase,  já  tocamos o processo para que o serviço seja feito  com o menor
preço.  Que  no  início  da  1a semana  de  julho  isso  deve  estar  fechado.  A
Diretora-geral  complementa  informando  que  a  CEDAE  está  cobrando  pelos
carros pipa desde de fevereiro ou março de 2020. Que houve uma redução na
entrega,  a  ponto  de  termos  problema  nos  últimos  meses,  especialmente
porque tem ido mais gente ao Campus, nem só de servidores mas da empresa
Torres que tem 15 trabalhadores na construção da subestação de elétrica e o
aumento de 5 trabalhadores da DELURB que é a empresa que estão fazendo a
manutenção das áreas externas e verde do nosso jardim. Só esse aumento foi
o  suficiente  para  causar  falta  d´água  pelo  volume  que  estavam  mandando
quando as atividades acadêmicas foram interrompidas.  E na conversa com o
Prefeito  e  CEDAE ele  passaram a  entregar  mais  caminhões  pipa  e  desde  a
semana passada estamos com vazamento no castelo,  e com certeza teremos
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que  contratar  uma  empresa  para  consertar.  Não  dá  ficar  por  causa  do
desperdício e do risco à estrutura do castelo. O vazamento surgiu pelo volume
de  água  que  não  vinha  sendo  colocado  no  castelo  e  de  repente  foram
colocados  4  ou  5  caminhões  pipa  de  20.000  mil  litros,  que  deve  ter  gerado
uma pressão que gerou um vazamento importante que vai ter que ser feito um
reparo. Mesmo com recurso limitado vamos ter que correr atrás desse reparo
também. Lembrando que os labs didáticos foram transferindo para Santa Cruz,
os  nosso  técnicos  tem trabalhado  diariamente  para  arrumar  tudo  mas  temos
energia  elétrica  para  alimentá-los  que  só  haverá  com a  subestação  elétrica.
Também  estamos  correndo  atrás  da  instalação  dos  aparelhos  de  ar
condicionado,  mas  também  não  é  uma  tarefa  fácil.  3  –  A  profa.  Carolina
informa  que  estão  iniciando  as  inscrições  em  disciplinas,  então  a  secretaria
está colocando as grades das disciplinas no SIGA. Diretora-geral solicita que
se  manifestem  quanto  ao  registro  de  ausências  justificadas.  Não  houve
ausências  justificadas. A  Diretora-geral  fez  a  leitura  da  pauta,  com
exclusão/inclusão de itens.   Foi  excluído o  Item 1 –  Rotinas Acadêmicas,
Os  demais  itens  foram  renumerados  e  passou  a  ser  o  Item  1  -
Homologação  da  Comissão  de  Avaliação  dos  processos  de  progressão  dos
professores:  Beatriz  Blanco  Siffert  (Adj.  1  p/  Adj.  2);  Mariella  Alzamora
Camarena (Adj.  2  p/  Adj.  3);  Marcus  Vinicius  de Oliveira  Moutinho (Adj.  1  p/
Adj. 2); Roberto Jakomin (Adj. 2 p/ Adj. 3),  Item 2 -  Aprovação da intenção e
do interesse do Campus em estabelecer  Convênio Técnico-Científico firmado
entre  o  Campus  UFRJ-Duque  de  Caxias  e  o  INTO  através  de  cooperação
científica  conduzida  pela  Profa.  Dra.  Leandra  Santos  Baptista  (Retirado  na
Sessão  anterior).  A  pauta  foi  colocada  em  votação  e  aprovada  por
unanimidade.  A Diretora-geral inicia a discussão dos itens: Quanto ao item 1,
Banca  da  profa.  Beatriz  Blanco  Siffert  (Adj.  1  p/  Adj.  2)  e  profa.  Banca
Mariella  Alzamora  Camarena  (Adj.  2  p/  Adj.  3):  Membros  titulares:  Profa.
Camila  Silva  de  Magalhães  (Profa.  Associada  1  do  Campus  UFRJ-Caxias,  SIAPE
1767614); Prof. Franklin de Lima Marquezino (Prof. Associado 1 do Campus UFRJ-
Caxias, SIAPE 1859709); Profa. Rossiane Cláudia Vommaro (profa. associada 4 do
IBCCF,  SIAPE  1241645).  Suplente  interno:  Profa.  Marisa  Carvalho  Suarez  (Profa.
Associada  1  do  Campus  UFRJ-Caxias,  SIAPE  2702405);  Suplente  externo:  Profa.
Susana Frases Carvajal (profa. associada 2 do IBCCF, SIAPE 1863886),  Banca do
prof. Marcus  Vinicius  de  Oliveira  Moutinho  (Adj.  1  p/  Adj.  2)  e  prof.
Roberto Jakomin (Adj. 2 p/ Adj. 3):  Membros titulares: Profa. Camila Silva de
Magalhães  (Profa.  Associada  1  do  Campus  UFRJ-Caxias,  SIAPE  1767614);
Prof.  Franklin  de  Lima  Marquezino  (Prof.  Associado  1  do  Campus  UFRJ-
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Caxias,  SIAPE  1859709);  Profa.  Sônia  Rozental  (profa.  associada  IV  do
IBCCF,  SIAPE 1124195).  Suplente  interno:  Profa.  Marisa  Carvalho  Suarez
(Profa.  Associada  1  do  Campus  UFRJ-Caxias,  SIAPE  2702405);  Suplente
externo: Profa. Susana Frases Carvajal  (profa. associada 2 do IBCCF, SIAPE
1863886), O item foi aprovado por unanimidade; Quanto ao item 2, foi aprovado
por unanimidade; A Diretora-geral coloca em votação concessão da palavra para
a profa. Leandra falar do convênio, a qual foi aprovada por unanimidade. A profa.
Leandra apresentou o item. O represente técnico Marcos considerou que competiria
ao CDPX aprovar uma intenção e apontou uma contradição entre as cláusulas 14 e a
2.1 que os alunos de pós-graduação estariam fora do acordo mas a cláusula 2.1 inclui
os alunos de pós-graduação e sugere que a cláusula 14 relacione quem pode aderir ao
acordo.  O prof. Francisco diz que pela sua experiência o que vem para votação é
sempre a versão final do acordo, que entende que não é uma questão de intenção, e
que o momento de discutir o acordo é agora. A Diretora-geral projeta a base do SEI
com o fluxo para o procedimento. Com base nisso considera que seja uma intenção e
posterior aprovação do acordo no Conselho.  A profa. Leandra concordou com esse
posicionamento. O representante Marcos considera que seria o interesse e também a
autorização com a finalidade de trazer a proposta final. A profa. Leandra pergunta se
há interesse da graduação. A profa. Marisa coloca que há interesse da graduação e
pergunta do prazo. A profa. Leandra pede que o Marcos envie suas sugestões quanto
ao teor do documento para ela por e-mail. E sugeriu que a biblioteca fosse incluída no
acordo.  A Vice-diretora Administrativa entende que seja pela intenção. A descrição
do item foi alterada para “Aprovação da intenção e autorização do Campus UFRJ-
Duque de Caxias em firmar convênio técnico-científico com o INTO”. O item foi
aprovado com 1 abstenção.  Nada mais  havendo a  tratar,  a  profa  e  DIRETORA-
GERAL JULIANY  COLA  FERNANDES  RODRIGUES ,  agradeceu a presença de
todos e encerrou a sessão às  15 horas e 20 minutos. Eu, CÉZAR SILVEIRA SAMY,
SECRETÁRIO DA SESSÃO,  para  constar,  lavrei  a  presente  ata  que,  aprovada na
sessão de  16 de julho de 2021, é assinada por mim e pela Diretora-geral.

Cézar Silveira Samy
SIAPE  1868974

__________________________________
Profa.  Juliany Cola Fernandes Rodrigues

Diretora-geral do Campus Duque de Caxias
SIAPE  1725455
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