UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
POLO DE XERÉM

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO PROVISÓRIO DO POLO DE XERÉM REALIZADA NO
DIA 04 DE JUNHO DE 2012.
Ao quarto dia do mês de Junho de 2012, com início às nove horas e trinta minutos, foi
iniciada a Reunião Ordinária do Colegiado Provisório do Polo de Xerém, presidida pelo Profº.
Dr. Geraldo Antônio Guerrera Cidade, Coordenador Geral do Polo de Xerém, com a presença
dos membros do Colegiado conforme lista de frequência anexa. Pauta: Item 1. Apresentação
de Relatório de Estágio Probatório e Progressão Funcional, pela Comissão de Avaliação:
Foi apresentada e aprovada a Nova Tabela de Pontuação que será utilizada nas Avaliações de
Progressão Funcional e Estágio Probatório dos servidores do Cargo de Professor de 3º grau;
foi proposto e aprovado que se consulte à CPPD sobre o início da vigência das novas regras
para novos pedidos de Avaliação para Progressão Funcional; Questionar-se-á também se os
pedidos de Estágio Probatório anteriores serão submetidos à nova regra ou a anterior, e em
sendo a anterior, baseada nas regras do CPPD ou do instituto ao qual é ligada a disciplina
ministrada pelo professor; Ressalta-se ainda que a avaliação dos docentes que já realizaram o
pedido foi realizada pela regra do CCS, o que não os prejudicara, pois os Institutos que
realizaram seus Concursos de Seleção são submissos à regra do CCS; EMILIANO HORACIO
MEDEI, teve aprovado seu Relatório de Estágio Probatório pela Comissão de Avaliação sendo
proposta sua aprovação pelo representante da mesma com pontuação registrada em Anexo 2
(necessito do documento da Comissão de avaliação para anexar) e ratificada a aprovação por
este Colegiado; RODRIGO TINOCO FIGUEIREDO, teve aprovado seu Relatório de Estágio
Probatório pela Comissão de Avaliação sendo proposta sua aprovação pelo representante da
mesma com pontuação registrada em Anexo 3 (necessito do documento da Comissão de
avaliação para anexar) e ratificada a aprovação por este Colegiado; RODRIGO TINOCO
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FIGUEIREDO, aprovado seu Relatório de Progressão funcional pela Comissão de Avaliação
sendo proposta sua aprovação pelo representante da mesma com pontuação registrada em
Anexo 4 (necessito do documento da Comissão de avaliação para anexar) e ratificada a
aprovação por este Colegiado; Item 2. Decisões concernentes à greve: Foi proposto e
aprovado que será aguardada a definição da participação dos técnicos na Greve Geral; Item 3.
Pedidos Afastamento do país de Diego Enry Barreto Gomes: O Colegiado Provisório
manifestou-se por não se opor que seja feito o pedido de afastamento segundo as normas e de
acordo com os trâmites vigentes na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Item 4.
Atendimento à solicitação das Portarias realizada pela SuperAFSede: Por determinação
da Superintendente de Atividades fora de Sede as portarias de chefia serão revogadas e serão
instituídos responsáveis conforme as portarias anexas que devem ser publicadas segundo a
autorização. Foi Instituída a Portaria de designação do Professor Leandro Schaeffer Marturelli
como Coordenador de Tecnologia da Informação; Os responsáveis pelos Laboratórios de
Ensino: LIG, Química, Biologia e Física serão definidos posteriormente; Para o LIG foram
sugeridos os nomes do Professor Franklin de Lima Marquezino e do Professor Alexandre de
Assis Bento Lima; Para o Laboratório de Pesquisa (Multiusuários) será designada uma
Comissão de Coordenação multidisciplinar, com um membro de cada área de atuação do Polo,
tendo como exemplo: Biologia, Química, Física; foi aprovado que seja feita consulta aos
docentes para posterior definição. Item 5. Vacância do Cargo de Vice-Diretor do Polo de
Xerém: Foi comunicado pelo professor Geraldo Antônio Guerrera Cidade que o professor
Kildare Rocha de Miranda ocupante do cargo de Vice Diretor do Polo de Xerém, realizou
pedido verbal de destituição do referido cargo, o que gerará vacância, para o qual foi indicada a
professora Raquel Moraes Soares, item ainda não aprovado, carecendo a realização formal de
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pedido de destituição. Item 6. Nomeação de suplente do cargo de representante docente
no Colegiado Provisório do Polo de Xerém: Foi definido que a professora Julieta Schachter
será suplente do Representante dos Docentes no Colegiado Provisório do Polo de Xerém. Item
7. Definição dos Programas dos Concursos para os cargos de Professor Substituto e
Professor Temporário: Foi proposto e aprovado que em virtude do tempo exíguo para a
realização e homologação do resultado dos concursos, a aprovação dos programas dos
concursos será Ad Referendum. Item 8. Data da Próxima Reunião: Foi proposto que a
próxima Reunião deste Colegiado ocorrerá em 02 de julho de 2012 às nove horas em primeira
convocação com quórum mínimo de cinquenta por cento dos membros, e às nove horas e
trinta minutos em segunda convocação quem qualquer quórum. Sem mais a tratar, a reunião
foi encerrada às doze horas e quarenta e cinco minutos e esta Ata foi lavrada e assinada por
mim, Marcos Porto Freitas da Rocha, que secretariou a reunião, bem como pelo Presidente da
Comissão de Implantação e Coordenador geral do Polo de 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:
1. Haverá uma reunião com o Procurador da UFRJ, informando acerca das obras e sobre
Ação do Ministério Público Federal contra o desmatamento do terreno.
2. Foram definidas as 07 (sete) vagas de professores temporários/ substitutos nos termos à
seguir: 01 (uma) de Bioquímica vegetal; 02 (duas) física; 01 (uma) tecnologia ambiental;
01 (uma) biologia celular e genética – em substituição à de materiais poliméricos; 01
(uma) biologia estrutural; 01 (uma) Empreendedorismo;
3. Será realizada Reunião com Prof. Doutora Cássia Turci (no dia 05/06/12) para
solucionar os problemas de docentes com consurso via IQ, viabilizando possível troca
de vagas;
4. Os Laboratórios de ensino encontram-se em montagem, os equipamentos para os
mesmos estão sendo comprados via pesquisas para obtenção de atas de tomadas de
preço em vigência para acelerara os processos de compra;
5. Faz-se necessária a ocupação do setor de Protocolo, para tanto estuda-se a aceitação
da movimentação das servidoras oriundas do Instituto de Biologia que têm interesse.
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