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ATA DA 86ª 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 27 DE AGOSTO DE 2021, ÀS  14 HORAS E 10
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. Prof. Marcel Menezes Lyra
da Cunha (Diretor Adjunto Acadêmico), 4. Profa. Ana Paula Santos da Silva de
Oliveira  (Coordenadora  de  Extensão),  5.  Profa.  Marisa  Carvalho  Suarez
(Suplente  do  Coordenador  de  Graduação  em  Biofísica),  6.  Prof.  Marcus
Vinícius  de  Oliveira  Moutinho  (Coordenador  de  Graduação  em
Nanotecnologia),  7.  Profa.  Teresa  Cristina  Calegari  Silva  (Suplente  do
Coordenador de Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular), 8. Prof. Luiz
Gustao  Feijó  Dubois  (Coordenador  de  Graduação  em  Ciências  Biológicas:
Biotecnologia),  9.  Profa.  Carolina  Alvares  da  Cunha  de  Azeredo  Braga
(Coordenadora  do  Profibio),  10.  Profa.  Mônica  de  Mesquita  Lacerda
(Coordenadora  do  Proficiências),  11.  Profa.  Andrea  Cláudia  Freitas  Ferreira
(Representante  dos  Professores  Associados),  12.  Prof.  Raphael  do  Carmo
Valente  (Representante  dos  Professores  Adjuntos),  13.  Profa.  Érika  Cristina
Gonçalves  Aguieiras  (Representante  dos  Professores  Adjuntos),  14.  Hemily
Gleise  de  Queiroz  Silva  (Representante  dos  Servidores  Técnico-
administrativos  em  Educação),  15.  Marcos  Antônio  Carneiro  Martins
(Representante  dos  Servidores  Técnico-administrativos  em  Educação).
Participaram da Sessão sem direito  à  voto:  1.  Prof.  Denis  Mota  de Souza
(Vice-Coordenador  de  Graduação  em  Ciências  Biológicas:  Biotecnologia).  A
Diretora-geral  explicou  que  devido  às  férias  do  Chefe  de  Gabinete  e
Secretário da última Sessão do CDPX, a votação dessa última foi  adiada
para a próxima Sessão. A Diretora-geral passa aos informes: 1 – A Diretora-
geral informou que na última quarta-feira, foram furtadas 2 bombas d´água do
sistema de combate à incêndio do Campus, localizado em um abrigo ao lado
do  castelo  d´água.  Foi  sofrida  uma  invasão  no  meio  da  madruga,  sem
confronto  ou  violência,  que  foi  descoberta  de  manhã  na  troca  de  turno  da
madrugada.  Levaram  2  bombas  trifásicas  somando  aproximadamente  R$
10.000,00,  Que  todo  o  processo  obrigatório  está  correndo,  inclusive  junto  à
empresa de vigilância,  e  a DISEG. Que o problema da segurança ficou mais
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latente,  íamos  tocando  esse  risco  de  acordo  com  as  possibilidades  pois  as
soluções não são simples e requerem muito recurso mas chegamos no limite.
Estamos  correndo  atrás  para  encontrar  as  melhores  soluções.  O  EPLAM  já
está  correndo  para  resolver  com provavelmente  a  instalação  de  um muro.  A
Reitoria  e  a  prefeitura  Universitária  estão  sabendo.  Estamos  correndo  atrás
para colocar a situação de segurança um pouco mais tranquila,  queria deixar
registrado pois acredito ser muito importante. A segunda coisa foi que enviei e-
mail  para  todos  sobre  a  ideia  do  plantio  das  palmeiras,  que  ainda  não
consegui  gravar  um  vídeo  mas  vou  conseguir  amanhã.  Tenho  vídeo  das
palmeiras, o local onde serão plantadas, vão ser 10 palmeiras no total. Que a
equipe de Paisagismo e Urbanismo da prefeitura Universitária, que conta com
1  arquiteto  e  que  está  ligado  ao  Plano  Diretor  2030,  que  é  um  projeto  de
organização  da  frente  de  nosso  Campus,  da  grade  para  fora.  Então  eles
fazerem um projeto  para  a  Prefeitura  de  Duque  de  Caxias  executar.  Que  na
próxima segunda vai chegar um caminhão com muda de Ipês, que é uma das
árvores  do plano de paisagismo do Plano Diretor  2030,  que já  temos mudas
prontas  para  plantio,  mudas  já  desenvolvidas  para  replantio,  então  vem
segunda-feira  para  aqui,  estamos  trabalhando  no  paisagismo  do  Campus.
Outra coisa que está em vias de acontecer é o serviço de internet do Numpex-
Bio e do Polo de Xerém,  tivemos um problema,  mas que acabou nem sendo
descontinuado, mas junto a TIC conseguimos encontrar soluções temporárias,
caso fosse descontinuado,  e a Claro foi  a empresa vencedora da licitação.  E
dentro desse pacote da TIC, conseguimos ampliar um pouco nossa caixa de e-
mail  e que estamos quase conseguindo a instalação de nossos telefones. Só
precisando  de  um suporte  da  Prefeitura  de  Duque  de  Caixas  com relação  a
segurança.  Uma  outra  boa  notícia,  o  Silas  e  eu,  vimos  em  um  conjunto  de
reuniões  com  os  técnicos  do  Numpex-Bio  e  os  laboratórios  didáticos,  e
recebemos  mensagens  e  fotos  mostrando  que  a  gestão  compartilhada  do
Numpex-Bio está dando resultado.  Agradecemos ao trabalho dos técnicos de
laboratórios  e  a  maneira  com  a  qual  conseguimos  organizar  essa  gestão
compartilhada.  Uma  outra  questão,  é  sobre  os  nosso  processos  de
insalubridade,  a  Fátima  levantou  20  processos  de  docentes  e  técnicos  que
foram negados. Dos mesmos, chegou a necessidade de tentar contato com a
Reitoria para falar  sobre essa questão que é urgente e no próximo Conselho
Universitário,  vou  pedir  a  palavra  para  falar  especificamente  sobre  essa
questão  e  aproveitarei  para  enviar  um  Ofício  sobre  esse  assunto.  Outro
informe importante,  acabou de ser  credito  na conta do Campus o recurso  da
verba do PROAP. Ano passado chegou em cima da hora, não sendo possível
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executar,  mas  esse  ano  chegou  com  antecedência.  E  a  coordenação  de
Nanobiossistemas já está ciente dos valores e vamos acelerar a execução. É
um valor  de quase R$ 11.000,00 entre consumo, serviços e passagens.  Hoje
tivemos a  colação  de  grau  de  mais  5  estudantes  na  parte  da  manhã;  2  –  O
prof.  Marcus  Moutinho,  sobre  a  mudança  na  grade  do  curso  de  Nano  que
foram aprovadas na CDPX em fevereiro e finalizadas agora passando a valer
no próximo semestre. São poucas mudanças em relação a periodização, houve
algumas mudanças em requisitos de algumas disciplinas, algumas também de
ementa e biografia, muitas na parte de materiais nas eletivas, algumas tiveram
correção na carga horária, então não será mais um erro na inscrição do aluno.
E que a reforma, discutida na CDPX de junho, estará no SEI e depois enviarei
o  número  do  processo  para  quem  quiser  acompanhar;  3  –  O  prof.  Luiz
Gustavo avisa que nos dias 14 e 15 de setembro, vai acontecer um simpósio
internacional,  em  parceria  com  o  programa  de  oncobiologia  da  UFRJ  e  que
será um simpósio sobre metabolismo e câncer, 100% virtual e gratuito. Deixo o
registro  para  que  vocês  avisem  aos  alunos  porque  será  6  palestrantes
internacionais divididos em 2 manhãs. E vai ser super importante para engajar
os  alunos  em  um  evento  internacional  em  que  se  fala  língua  estrangeira
levando  o  nome  do  Campus.  Depois  vou  passar  o  link  para  inscrição  por
aplicativo; 4 – O prof. Marcel diz que um dos avisos já foi dado pela Diretora-
Geral  e  que  para  deixar  cientes,  temos  um prazo  para  o  ENAD,  válido  para
Biofísica  e  Biotecnologia,  que  é  o  prazo  para  alteração  do  local  de  prova,
nesse  momento  sendo  importante  pois  sabemos  que  vários  alunos  voltaram
para seu domicílios, não estão mais próximos ao Campus, e temos esse prazo
de 30 de agosto para fazer a alteração do local de prova, pedir o comprovante
de  residência  do  aluno,  e  os  mesmos  já  receberam  esse  comunicado  mas
ainda  não  temos  nenhum  pedido.  A  Diretora-geral  solicita  que  se
manifestem  quanto  ao  registro  de  ausências  justificadas.  Não  houve
registro  de ausências justificadas.  A Vice-diretora Administrativa Adjunta e
Secretária da Sessão, fez a chamada verbal de presença.  A Diretora-geral
fez  a leitura da pauta,  com exclusão/inclusão de itens.   Item 1 –  Rotinas
Acadêmicas,  Item 2 -  Criação e  Composição da Comissão para Organização do
Concurso Fronteiras em Biologia Celular de Eucariotos (Prof.  Luiz Gustavo Dubois,
Profa. Ana Paula Santos da Silva de Oliveira e Prof. Kleber Luiz de Araújo e Souza),
Item  3  – Atualização  da  composição  da  Comissão  para  revisão  das  normas  e
pontuação para progressão e promoção na carreira docentes (novos membros: profa.
Fabina Ávila Carneiro, prof. Silas Pessini Rodrigues e prof. Ronaldo Pedro da Silva,
Não houve manifestação contrária a pauta apresentada. A Diretora-geral iniciou a
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discussão dos itens:  Quanto ao item 1,  O  prof.  Marcel  fez  a leitura  das AGF,  na
disciplina de Bioestatística da Aluna Gabriela Silva Almeida para o período 2020.2 com
nota 7. O prof. Marcus Moutinho pede para incluir 2 nomes na listagem da semana
passada, um aluno que se inscreveu em disciplina do curso errado, Biotec, e o outro
que se confundiu e depois explicou por  e-mail,  Edson Batista dos Santos Júnior  e
Tatiana de Souza Campos. Por falta de requisito de uma disciplina que foi corrigida e
sobreposição de horário os quais serão acrescentados no e-mail já enviado. O prof.
Luiz Gustavo apresentou a AG de uma aluna que cursou Química Experimental para
Biotecnologia mas não teve a nota lançada, com a nota 8. O prof. Marcel pede o envio
das AGFs para anexação à ATA. O item foi  aprovado por unanimidade;  Quanto ao
item 2, foi aprovado por unanimidade; Quanto ao item 3, composta hoje pelos profs.
Teresa, Leandro, Pedro, Robson, Leandra e Juliany. Estão saindo a profs. Leandra,
Juliany e Ronaldo. A Diretor-Geral informa sobre o estágio probatório do prof. Leonardo
de Castro Palmieri que já teve a portaria de estabilidade publicada mas que é possível
que tenhamos um 2 problema de probatório. Que é importante para o Campus que o
prof. progrida, que tem preocupação com isso e queremos ajudar. O item foi aprovado
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a profa e DIRETORA-GERAL JULIANY
COLA FERNANDES RODRIGUES, agradeceu a presença de todos e encerrou a
sessão  às   14  horas  e  57  minutos.  Eu,  DANIELE  MARINS  SILVA NOGUEIRA,
SECRETÁRIA DA SESSÃO,  para  constar,  lavrei  a  presente  ata  que,  aprovada na
sessão de 10 de setembro de 2021, é assinada por mim e pela Diretora-geral.

Daniele Marins Silva Nogueira
SIAPE  3039806

__________________________________
Profa.  Juliany Cola Fernandes Rodrigues

Diretora-geral do Campus Duque de Caxias
SIAPE  1725455
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