UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
POLO DE XERÉM

Ata da Reunião do Colegiado Provisório do Polo de Xerém
realizada no dia 02 de abril de 2012.
No dia 02 de abril de 2012, reuniu-se o Colegiado Provisório do Polo de Xerém (CPX),
na sala de reuniões deste Polo. Com o objetivo de deliberar acerca dos assuntos relacionados
na Pauta abaixo:
Aprovação da Ata da reunião de 12 de março de 2012
Informes Gerais:
1. Sobre a Reunião de Decanos;
2. Sobre a Reunião do Fórum de Diretores;
3. Sobre a Reunião com a Ouvidoria - Criação de FAQ:
4. Comunicado sobre ocupação do Centro Acadêmico;
Itens Básicos:
1. Comissão de Biossegurança;
2. Horário dos técnicos de Laboratório;
3. Situações da servidora Arnalda Souza da Silva;
4. Pedido de movimentação de servidores do IB para Polo de Xerém;
5. Definição de Critérios para Avaliação de Progressão funcional e de Estágio Probatório;
6. Regras de Utilização do Novo Espaço;
7. Retorno das avaliacoes Professor/ Disciplina;
8. Atas de Avaliação;
9. Representante Discente no colegiado de cada curso.
10. Atendimento na secretaria: Atendimento professor, atendimento aluno.
Assuntos Gerais;
Tendo sido abertos os trabalhos às 9:45h em primeira convocação pelo Diretor do Polo
de Xerém, Prof. Geraldo Antônio Guerrera Cidade, estando presentes também, Juan Martin
Otalora Goicochea, Juliany Cola Fernandes Rodrigues, Lílian Terezinha Costa, Carla Ribeiro
Polycarpo, Suzana Grimaldi Machado, Kildare Rocha de Miranda, Felipe de Moraes Lucena,
Carolina Alvares da Cunha de Azeredo Braga, Luiza Andrea Ketzer, Raquel Moraes Soares. A
Prof. Maria Antonieta Rúbio Tyrrel designou como seu represente o Prof. Paulo Vaccari
Caccavo. E ainda, como ouvinte, o discente Glauber Ribeiro de Souza Araújo.
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Nos informes Gerais:
Foi proposta e aprovada a participação de docentes e técnicos nas reuniões, porém com
direito apenas a voz.
Foi discutida a possibilidade de mudança do dia da semana em que são realizadas as
reuniões, pois as professoras Raquel Soares e Luiza Ketzer ministram aulas na segunda feira.
Foi comunicada a assinatura de contrato de instalação de fibra ótica para atendimento à
demanda de Internet banda larga com a velocidade de 4Mb.
Foi comunicada a entrega da chave do Centro Acadêmico a seu presidente, à saber,
João Vitor Belizário, bem como sua ocupação.
Também foi comunicado o rebaixamento de nota da avaliação internacional da UFRJ em
função da não divulgação em tempo dos dados relativos à Gestão Universitária.
Foi feita menção à brilhante atuação da CODESA e da confecção de seu relatório de
atividades encaminhado pela Direção à Super AFSEDE.
Foi comunicada a visita da Professora Mª Antonieta Rúbio Tyrrel ao Polo e às
instalações da ASMETRO, com o intuito de firmar parceria.
Foi explanado o relatório do que foi discutido na Reunião de Decanos, na qual se fez
presente nosso Diretor, bem como na Reunião de Diretores dos Campi Fora de Sede.
Informou-se que a DISEG enviou seguranças para a guarda das instalações da
universidade durante o feriado prolongado, bem como o comprometimento da PU em fornecer
equipe de manutenção e conservação.
Foi mencionado que o espaço junto ao INMETRO que pretendia ser ocupado por aluguel
com opção de compra somente ocorrerá se for sem reforma, para não ensejar auditoria.
Foi explicada a situação de que nossa relação professor aluno é de 1/10 por fazermos
parte da expansão universitária e que na sede é de 1/18, com isso estamos à beira do limite.
Propôs-se a discussão acerca da reestruturação ou descontinuidade do curso de
Biofísica, sem nada a definir nesta reunião.
Passado aos itens da Pauta.
1. Quanto à criação da Comissão de Biossegurança,
Propôs-se cursos práticos de boas práticas. Professora Carolina Alvares da Cunha de
Azeredo Braga ressaltou que trará a representante da Comissão de Biossegurança do CCS
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para auxiliar na análise e instituição da normas adequadas ao Polo. Tendo a Profª. Carolina
sido indicada e eleita como a Relatora da Comissão de Biossegurança.
Esta comissão será composta por no mínimo de 2(dois) docentes, 2(dois) técnicos e
2(dois) discentes. Sendo que todos estão obrigados a cursar a disciplina ministrada na Sede do
CCS denominada Bioética , biossegurança e boas práticas com animais em laboratório (BMN
734).
Foi proposto e aprovado que a Professora Caroline realizará a verificação dos
interessados em compor a comissão, a ser proposta e aprovada na próxima reunião.
Ressaltou-se que se faz necessário implantar o protocolo de descarte de materiais,
ficando à cargo desta comissão;

2. Horário dos técnicos de Laboratório,
Foi proposto pelos técnicos uma grade de horários de trabalho e estudo conforme cópia
anexa para que sejam cumpridas as cargas horárias de trabalho.
3. Situação da localização da servidora Arnalda Souza Silva,
A Coordenação de Extensão declarou não haver necessidade de um funcionário
designado para atende-la com exclusividade no momento. Foi proposto o retorno da servidora
para CODESA;
4. Assunto movimentado para CI;
5. Definição de critérios para Avaliação de Progressão funcional e de Estágio Probatório,
Foi proposto e aprovado que seja trazida pela comissão a proposta base a ser discutida
em próxima reunião, e instituída;
6. Regras de Utilização do Novo Espaço, assunto encaminhado à CI, porém:
Foi proposto e aprovado que se institua uma Comissão de Definição de Ocupação dos
Laboratórios de Pesquisa cujo Relator designado foi o professor Kildare Rocha de Miranda,
auxiliado por Carolina Alvares da Cunha de Azeredo Braga;
7. Retorno das Avaliações docentes/disciplina,
Foi explanado por Suzana Grimaldi sobre esta avaliação, que as referentes a 2010
encontram-se processadas e estão disponíveis na secretaria, as de 2011 encontram-se
em processamento, mas mesmo assim encontram-se disponíveis na secretaria;
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8. Atas da Avaliação, Suzana Grimaldi explicou que existe um parecer do Conselho
Nacional da Educação que regulamenta as Avaliações. Foi proposto que o Professor
Responsável pela Disciplina (com registro no SIGA) faça a guarda das provas pelo prazo
legal;
9. Representante Discente no colegiado de cada curso,
Esta solicitação já é atendida atualmente;
10. Atendimento na secretaria,
Fica estabelecido uma prioridade para o atendimento de professores na secretaria;

Sem mais assuntos a tratar foi proposto e aprovado que a próxima reunião fosse
realizada em 07 de Maio de 2012. Encerrando-se a reunião às 12:30 horas, não
havendo mais a acrescentar, eu, Marcos Porto Freitas da Rocha, Chefe de Gabinete da
Direção do Polo de Xerém, assistente em administração, Siape nº 1675729 lavrei, dou
fé e assino em conjunto com o Presidente da Comissão de Implantação do Polo de
Xerém Prof. Dr. Geraldo Antônio Guerrera Cidade que presidiu a Reunião bem como
todos os membros que assim desejarem.

Presidente da Comissão de Implantação do Polo de Xerém:
Prof. Geraldo Antonio Guerrera Cidade
__________________________________
Colegiado Provisório do Polo de Xerém:
Prof. Geraldo Antônio Guerrera Cidade
__________________________________
Secretariando a Reunião:
Ass. ADM Marcos Porto Freitas da Rocha
__________________________________
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