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Ata da Reunião da Comissão de Implantação do Polo de Xerém realizada no dia 07 de 
novembro de 2011. 

 

Ata da reunião realizada pela Comissão de Implantação do Polo Xerém em sete de 

novembro de dois mil e onze, às 09h, na sala da Biblioteca do Polo de Xerém. A reunião foi 

presidida pelo Professor Geraldo Antônio Guerrera Cidade, secretariada por Bianca Couto de 

Brito e contou com a presença de Kildare Rocha de Miranda, Raquel Moraes Soares, Carla 

Ribeiro Polycarpo, Marcos Porto Freitas da Rocha, Glauber Ribeiro de Sousa Araújo, 

integrantes da Comissão, à exceção do Sr. Rodrigo Barbosa Capaz e Juliany Cola Fernandes 

Rodrigues, e com a presença dos convidados professor Francisco José e a aluna Mayara 

Micaela Alves Gomes.  

Inicialmente foi lido e analisado o documento “Sugestões do corpo docente do Polo de 

Xerém acerca das modificações na Resolução 09/2011”, em virtude de tal documento o 

professor Francisco foi convidado a esclarecer os pontos do documento. Após discussão de 

cada item do mesmo, foi deliberada, votada e aceita pela Comissão a proposta de convidar um 

representante do corpo discente para participar das reuniões da Comissão de Implantação, 

conforme solicitado no item sete do referido documento; 

Abertos os trabalhos pelo Presidente, Professor Geraldo Antônio G. Cidade, e passada a 

palavra ao Sr. Marcos, para dar início à leitura das atas das reuniões anteriores que deverão 

ser ajustadas e lidas novamente para posterior aprovação pela Comissão; 

O Presidente Sr. Geraldo, esclareceu a dúvida dos discentes explicitada no item oito, 

informando sobre a existência de um representante da área de informática no Comitê Assessor 

a ser criado; 

O servidor Marcos Porto abordou o pedido de movimentação/localização do professor 

Fabricio Toscano que foi votado e aceito pelos membros da Comissão de Implantação do Polo. 

O presidente abordou o assunto da lotação e localização do professores que trabalham no Polo 

e salientou a necessidade de que as avaliações destes sejam realizadas no próprio Polo; 

Foram postas considerações acerca de e-mail enviado pelo professor Antônio Guerra, e 

votada e aceita pelos membros a proposta de advertência ao referido professor feita pelo 

presidente; 

Em seguida foram discutidos os assuntos a serem abordados na reunião com o Reitor 

acerca do Polo de Xerém e decidiu-se que estariam na pauta desta reunião: limpeza e 

segurança, mudança dos códigos dos cursos, lotação e localização de servidores e a aquisição 

de um novo espaço em Xerém. Tratou-se ainda da questão do início da montagem dos 
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módulos e foi citado o fato da demora desta montagem estar atrelado a um erro por parte da 

Prefeitura Universitária na redação do documento a ser assinado pelo governador do Estado; 

 Após exposição da srª Raquel sobre a Semana da Graduação em Biofísica, foram 

discutidas a necessidade de aproximação entre os cursos da Sede e do Polo visando ajuste de 

datas de eventos, dada a complexidade em se liberar os alunos das aulas para participação na 

citada Semana. Foi deliberada a seguinte proposição: “Propomos que todas as autorizações de 

liberação de alunos/professores para evento sejam feitas com prazo de um ano de 

antecedência”, levantou-se ainda a possibilidade de a Semana da Biofísica ser realizada 

durante a Jornada de Iniciação Científica da Universidade; 

O presidente sinalizou a necessidade do pedido de extensão de sessenta dias, junto à 

Reitoria, no prazo de entrega do documento a ser elaborado pela Comissão, e procedeu-se a 

confecção do memorando;  

Por fim, a palavra foi concedida àqueles que dela quisessem fazer uso e, não existindo 

manifestações, o presidente encerrou esta reunião, que foi lavrada na presente ata a qual eu, 

Bianca Couto de Brito, secretária, redijo, assino e dou fé a este instrumento e que será 

assinada também pelo Presidente da Comissão de Implantação. 

Duque de Caxias, 07 de novembro de 2011. 

Geraldo Antônio Guerrera Cidade  ______________________________________ 

Bianca Couto de Brito    ______________________________________ 
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