UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
POLO DE XERÉM

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO PROVISÓRIO DO POLO DE XERÉM
REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2012.

1

Aos dois dias do mês de julho de dois mil e doze, às nove horas e vinte e

2

quatro minutos teve início a Reunião Ordinária do Colegiado Provisório do Pólo

3

de Xerém, presidida pelo Profº. Dr. Geraldo Antônio Guerrera Cidade,

4

Coordenador Geral do Polo de Xerém, com a presença dos membros do

5

Colegiado, conforme lista de frequência anexa, Após os informes, houve a

6

leitura das atas das duas últimas reuniões, que foram aprovadas. Em seguida à

7

aprovação, foi dada sequência à reunião, com os itens da pauta. Pauta: Item

8

1. Definição da Coordenação dos laboratórios de pesquisa e de aulas

9

práticas: após discussão, foi aprovada a determinação de que se faça convite

10

aos professores listados a seguir para assumirem as funções: Joanna Maria

11

Teixeira de Azeredo Ramos (Coordenação do Laboratório de Química); Josué

12

Xavier de Carvalho (Coordenação do Laboratório de Física); e Joana Zanol

13

Pinheiro da Silva (Coordenação do Laboratório de Biologia e Sala de

14

Microscopia). Sobre o assunto, decidiu-se que o cargo de Coordenador do

15

Laboratório Multidisciplinar seria ocupado após consulta por email, conduzida

16

pela professora Carolina Álvares da Cunha de Azeredo Braga. Item 2.

17

Organização de eventos no Pólo de Xerém, da Semana Nacional de

18

Ciência e Tecnologia (SNCT), e outros: Foi proposto que os professores e

19

orientadores dos alunos do Pólo, cujas pesquisas são realizadas no INMETRO,

20

sejam os responsáveis pela divulgação da produção científica da comunidade

21

acadêmica do Polo de Xerém, o Colegiado aprovou o nome da Professora
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22

Luisa Andrea Ketzer como responsável, esta irá encaminhar, mesmo fora de

23

prazo, o orçamento dos eventos Jornada de Iniciação Científica (JIC) e

24

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), para a apreciação da

25

Superintendência de Atividades Fora de Sede, que irá averiguar a possibilidade

26

de financiamento junto à PR3. Item 3. Compra de equipamentos para

27

equipar os laboratórios: Foi apresentado o orçamento para a instalação do

28

Laboratório de Física, e solicitado pelo Presidente da CPX que os professores

29

da área de Física elaborassem um projeto para que seja encaminhado ao Pró-

30

Reitor responsável, e verificar a possibilidade de liberação de “verba Reuni”,

31

justificando a compra dos equipamentos que ultrapassam o orçamento atual.

32

Item 4. Lançamento do Portal e da Plataforma Moodle: Em razão do

33

Professor Francisco José de Oliveira Lopes estar participando de Banca de

34

concurso para o cargo de Professor Substituto para o Pólo de Xerém, o

35

Coordenador Geral do Pólo que o referido professor está coordenando a

36

compra dos equipamentos para implantação da plataforma Moodle e do

37

Laboratório de Informática de Graduação, este em conjunto com o respectivo

38

Coordenador do Laboratório. Item 5. Implantação da Comissão de

39

Biossegurança: A comunidade acadêmica foi consultada, pela professora

40

Carolina Álvares da Cunha de Azeredo Braga, sobre o interesse de

41

participação na Comissão de Biossegurança, obtendo alguns resultados, para

42

a implantação da mesma no Polo de Xerém. Foi proposto e aprovado que seja

43

feita nova consulta para que discentes e técnicos sejam convidados à integrá-la

44

e será apresentada a proposta na próxima reunião. Item 6. Homologação da
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45

Comissão Julgadora e dos resultados dos concursos para professor

46

Substituto e professor temporário realizados no Polo de Xerém: A

47

constituição das Comissões Julgadoras dos concursos para os cargos de

48

Professor Temporário e Professor Substituto do Polo Xerém descritas no

49

Editais nº 86, de 01 de junho de 2012 e nº100, de 11 de Junho de 2012, foram

50

homologadas bem como as inscrições dos candidatos e também os resultados

51

dos concursos que seguem: para o Cargo de Professor Temporário da área

52

Empreendedorismo, Gestão e Desenvolvimento de Tecnologia do Polo de

53

Xerém conforme as Portarias 04586 de homologação de inscrições pelo

54

Diretor, 04584 de homologação da comissão julgadora e 05080 de

55

homologação do resultado final deste concurso, tendo sido foram aprovados os

56

candidatos Giancarlo Alfonso Lovón Canchumani em primeiro lugar –

57

classificado e aprovado e Marcelo Dias da Costa Macedo em segundo lugar –

58

aprovado mas não o segundo classificado dentro do número de vagas;

59

Genética e Biologia Molecular do Polo de Xerém conforme as Portarias 04585

60

de homologação de inscrições pelo Diretor, 04581 de homologação da

61

comissão julgadora e 05079 de homologação do resultado final deste concurso,

62

tendo sido aprovados os candidatos Ana Beatriz Santoro de Carvalho em

63

primeiro lugar – aprovada e classificada e Teresa Cristina Calegari Silva em

64

segundo lugar – aprovada, mas não classificada não estando a segunda

65

classificada dentro do número de vagas; Física do Polo de Xerém conforme as

66

Portarias 04582 de homologação de inscrições pelo Diretor, 04583 de

67

homologação da comissão julgadora e 05081 de homologação do resultado
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68

final deste concurso, tendo sido aprovados os candidatos Alfredo Andres

69

Vargas Paredes em primeiro lugar – aprovado e classificado e Luiz Fernando

70

dos Santos em segundo lugar – aprovado e classificado, sendo ambos

71

classificados dentro do número de vagas; Experimentos de Física Quântica e

72

Mecânica Quântica I Polo de Xerém conforme as Portarias 04888 de

73

homologação de inscrições pelo Diretor, 04927 de homologação da comissão

74

julgadora e 05082 de homologação do resultado final deste concurso, tendo

75

sido aprovado o candidato Diego Silva Lemelle em primeiro lugar – aprovado e

76

classificado estando classificado dentro do número de vagas; Termodinâmica

77

Física Estatística do Polo de Xerém conforme as Portarias 04889 de

78

homologação de inscrições pelo Diretor, 04926 de homologação da comissão

79

julgadora, tendo ocorrido a ausência do o único candidato inscrito não

80

compareceu às provas e o Colegiado deliberou que houvesse sendo

81

encaminhado para republicação do Edital para a ocupação da vaga. Item 7.

82

Renúncia do Representante discente de sua vaga na Comissão de

83

Implantação do Polo Xerem. Comunicação por escrito da renúncia ao cargo

84

do representante discente Glauber R. S. Araújo na Comissão de Implantação

85

do Polo Xerém, ao que foi pedido pelo Coordenador Geral que a carta de

86

renúncia do representante discente na Comissão de Implantação fique sobre a

87

mesa até que seja trazida uma proposta de novos nomes dos novos

88

representante e suplente dos discentes, e fossem aprovados na próxima

89

reunião. Item 8. Mudança do dia da Reunião do Colegiado: após discussões,

90

ficou aprovado que as reuniões do Polo ocorrerão nas terceiras segundas-
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91

feiras dos meses, e foi proposto que a próxima reunião ocorrerá em 20 de

92

agosto de 2012 às nove horas. Sem mais a tratar, a reunião foi encerrada às

93

treze horas e quarenta e cinco minutos, e esta Ata foi lavrada e assinada por

94

mim, Marcos Porto Freitas da Rocha, que secretariei a reunião, bem como pelo

95

Presidente da Comissão de Implantação e Coordenador Geral do Polo de

96

Xerém, Professor Doutor Geraldo Antônio Guerrera Cidade.
________________________________________
Marcos Porto Freitas da Rocha
Ass. ADM
__________________________________
Prof. Geraldo Antônio Guerrera Cidade
Diretor/ Vice Presidente do Colegiado Provisório do Polo de Xerém:
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ANEXO 1. Informes: (1) Informes do Coordenador Geral:
97

1. A Professora Drª Maria Antonieta Rubio Tyrrell informou que ela é a

98

Presidente do Colegiado, porém ela concede ao Professor Geraldo

99

Antônio Guerrera Cidade a presidência das reuniões;

100

2. Devido às datas das Reuniões deste colegiado coincidirem com às do

101

Fórum de Diretores que é realizada nos dias em que se reúne o CPX. Ao

102

que sugeriu que seja realizada a reunião nas terceiras segundas-feiras do

103

mês. O Fórum de Diretores que se reúne na última segunda-feira de cada

104

mês;

105

3. Foi comunicado pela Professora Drª Maria Antonieta Rubio Tyrrell que a

106

SuperAFSede contará com o Professor Hélio de Matos como Diretor para

107

gerenciar e acompanhar os projetos de infra-estrutura dos polos e dos

108

campi fora da sede.

109

4. Foi informado pelo Professor Dr Geraldo Antônio Guerrera Cidade que a

110

atrás quinze dias foi encaminhada em mãos a minuta de convênio de

111

manutenção à Casa Civil do Governo do Estado, para manter a existência

112

dos módulos, sem os quais as aulas serão interrompidas.

113

5. Foi informado pelo Professor Dr Geraldo Antônio Guerrera Cidade que os

114

professores concursados pelo Instituto de Química, e que deveriam estar

115

lotados e localizados no Polo de Xerém, são consideradas pela

116

Congregação do Instituto de Química como vinculados ao referido

117

Instituto e cedidos a ministrarem aulas no Polo de Xerém. Foi proposta a

118

solução de realizar uma troca de vagas de professores, oferecendo a nós
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119

quatro vagas de professores substitutos que uma vaga de professor

120

Titular que redistribuída para o Polo e aguardarão a efetivação das vagas.

121

Porém as vagas ocupadas só serão movimentadas mediante as trocas

122

efetivadas com concursos homologados.

123

6. Foi informado pelo Professor Dr Geraldo Antônio Guerrera Cidade que o

124

Instituto de Física alocará uma vaga de Professor Titular que será

125

convertida em vaga de Professor Adjunto para o Polo de Xerém. No

126

próximo semestre um laboratório de prática em Física já estará montado e

127

em funcionamento;

128
129

7. Foi informado pelo Professor Dr Geraldo Antônio Guerrera Cidade que as
obras das rampas de acesso estão em processo de finalização;

130

8. Foi informado pelo Professor Dr Geraldo Antônio Guerrera Cidade que as

131

obras no prédio definitivo continuam embargadas por solicitação da

132

empresa que ficou em segundo lugar na licitação e foi desclassificada por

133

ter apresentado uma planilha em desacordo com as normas. O processo

134

corre em justiça, não havendo ainda o pronunciamento do juízo

135

competente. Além disso, houve uma denúncia de crime ambiental por

136

desmatamento, pelo do Ministério Público Federal de São João de Meriti,

137

que pede o reflorestamento e reparação da fauna e flora. Ressaltou-se

138

ainda que está sendo documentada a resposta para que subsidie a

139

decisão do juízo competente para avaliação do caso;
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140

9. Foi informado pelo Professor Dr Geraldo Antônio Guerrera Cidade que o

141

acesso à internet será instalado ainda em julho, de acordo com a

142

promessa da SUPERTIC;

143

10. Adriani Felix, Representante Discente, fez os seguintes relatos de

144

informes da greve: Com reivindicações em relação ao Polo de Xerém, há

145

matérias da grade curricular do Curso de Ciências Biológicas na

146

modalidade Biofísica que existem no SIGA, mas que não possuem

147

professores para ministrar as disciplinas e os alunos estão sendo

148

deslocados para a Ilha do Fundão para cursar as disciplinas do ciclo

149

avançado, e isto inviabiliza outras disciplinas por questões de horários;

150

Equipamentos para aula prática das disciplinas que não existem no Polo

151

ou que só existem no Fundão e que são matérias importantes e não estão

152

sendo oferecidas; Ao que foi informado pela Professora Dra Juliany Cola

153

que desde março encontram-se em funcionamento dois laboratórios de

154

aula prática e uma sala de microscopia que são acessíveis aos alunos de

155

todos os cursos; O LIG encontra-se sem internet; Acessibilidade aos

156

containers, estas instalações não favorecem a utilização por parte dos

157

alunos que têm necessidades especiais; Solicitaram banheiros para

158

utilização próxima ao container; Pediram que a cada 2 meses seja feita

159

uma reunião geral com os alunos; Foi reivindicado o subsídio de

160

alimentação e alojamento devido à cartelização de locadores que elevou

161

os aluguéis e a alimentação em xerém. Ao que foi informado pelo Diretor

162

que está em estudo a possibilidade de cessão de uma casa do INMETRO
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163

para utilização como alojamento, Foi comunicado pela aluna citada que

164

estas reivindicações serão levados ao professor Carlos Levi;

165

11. A Professora Dra Maria Antonieta Rubio Tyrrell solicitou que seja

166

encaminhada, pelos alunos, ao Diretor e à SuperAFSede, um pedido com

167

pauta, de reunião com o Magnífico Reitor.

168

12. No que se refere à greve, foi lida a decisão dos técnicos administrativos

169

da UFRJ, cujo documento encontra-se anexo. Foi respondido pelo

170

Professor Dr Geraldo Antônio Guerrera Cidade que não foram publicadas

171

as Portarias de Chefia. Foram feitos esclarecimentos pela Professora Dra

172

Maria Antonieta Rubio Tyrrell quanto à inserção do Polo de Xerém no

173

Estatuto da Universidade Federal do Rio de Janeiro;

174

13. Quanto ao pedido de entrega da cópia das Normas Provisórias, foi

175

explicado pelo Professor Dr Geraldo Antônio Guerrera Cidade que as

176

mesmas foram devolvidas ao Diretor por não contemplarem a totalidade

177

dos deveres, responsabilidades e direitos, e devem ser adequadas;

178

14. Curso de Biofísica: Foi esclarecido pelo Professor Dr Geraldo Antônio

179

Guerrera Cidade como foi implantado o Curso de Ciências Biológicas na

180

modalidade Biofísica. Explicou-se que o projeto inicial contemplava

181

apenas o círculo básico, com o tempo o círculo avançado ficou

182

impraticável de ser ministrado no Polo de Xerém pois o mesmo foi

183

projetado visando as instalações do Instituto de Biofísica Carlos Chagas

184

Filho e seus laboratórios. A Professora Raquel explicou que continua

185

havendo entradas de alunos e as vagas do curso serão redistribuídas
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186

pelo outros cursos. Os alunos de biofísica continuarão no Polo de Xerém

187

até se formar realizando aulas do círculo avançado onde for possível

188

ministrar (Fundão). Será permitido aos alunos que quiserem transferir-se

189

de curso ou de unidade do curso (Biofísica Xerém-Biofísica Fundão) com

190

a disponibilidade da PR1, na agilização do processo. As disciplinas que

191

foram ministradas aqui, continuarão sendo ministradas aqui conforme a

192

demanda. O transporte será disponibilizado conforme a possibilidade.

193

Para isto, foi providenciada uma van e um motorista para atender à

194

demanda, mas depende da autorização da PR6. Ao que Gabriela

195

Pimenta, discente do Curso de Biofísica questionou quando ocorrerá a

196

efetivação desta transição;

197

15. Foi informado pelo Professor Dr Geraldo Antônio Guerrera Cidade que no

198

Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho foi aprovada a interrupção de

199

ingresso no Curso de Biofísica, mas o CEG se reunirá na quarta 04/07

200

para deliberar. Ao que foi pedido que se questione à PR1 se este item

201

consta na pauta da reunião do CEG.

202

16. Daniel Canena, discente do Curso de Biofísica questionou porque nunca

203

foi informado que desde o início o Curso não seria ministrado até o final. E

204

se não iria mantê-lo, porque solicitar um curso novo? Como foi dito pela

205

Professora Dra Juliany Cola, o esforço do diretor, dos coordenadores e

206

dos professores é enorme para que o Polo exista e se mantenha, e que

207

apesar de todas as dificuldades, o Polo é ativo e funciona.
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208

17. Foi informado pelo Professor Dr Geraldo Antônio Guerrera Cidade que

209

uma candidata que foi classificada em segundo lugar em concurso

210

anterior para a vaga de Professor Adjunto pleiteia vaga de Professor

211

Substituto por serem áreas correlatas, ao que a PR4 será convidada a

212

pronunciar-se acerca do pleito;
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Anexo II
213

Assuntos Gerais. Foi dada a palavra à representante dos Técnicos

214

Administrativos na Comissão de Implantação, que entregou comunicado

215

realizado por seus representados que delibera sobre as atividades durante a

216

greve e declinando de todas as designações de “responsabilidade”, conforme

217

documento Anexo, sendo recepcionado sem maiores questionamentos.

218

Reiteraram o pedido de apresentação das Norma Provisórias encaminhadas

219

pela Comissão de Implantação à Reitoria, ao que foi comunicado pela

220

Professora Dra Maria Antonieta Rubio Tyrrel que estas normas foram

221

devolvidas ao Presidente da referida comissão, para adequação.
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