UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
POLO DE XERÉM

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO PROVISÓRIO DO POLO DE XERÉM
REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2012.

1

Aos 20 dias do mês de agosto de 2012, as nove horas e quarenta minutos, teve início a

2

reunião ordinária do Colegiado Provisório do Polo de Xerém, presidida pelo Prof. Dr.

3

Geraldo Antônio Guerrera Cidade, Coordenador Geral do Polo de Xerém, com a

4

presença dos membros do Colegiado conforme lista de frequência anexa. Devido à falta

5

de quórum, a reunião se realizou apenas em caráter informativo. Informes: Item 1.

6

Laboratório de Pesquisa Multiusuário. O professor Geraldo inicia a reunião

7

informando que, do novo laboratório de pesquisa, espera-se que esta infraestrutura

8

auxilie alunos e professores, mantendo-os por maior tempo no Polo. Porém, algumas

9

demandas ainda estão pendentes, por problemas diversos relatados a seguir: a instalação

10

de Internet de 4 Mb, deveria ter sido concluída em julho e cujo contrato com a RNP está

11

assinado; problemas com o intervalo de tempo contratado de uso do gerador para os

12

módulos, que atualmente não contempla o horário necessário para o funcionamento

13

pleno dos laboratórios de pesquisa, que será de 24h e cuja previsão de custo é

14

considerada muito elevada. Portanto, é necessário implementação de alimentação

15

permanente de energia elétrica fornecida pela Light visando o funcionamento de todos

16

os setores com melhoramento e ampliação das instalações existentes mediante proposta

17

a ser encaminhada à Prefeitura de Duque de Caxias. Considerou ainda a possibilidade

18

de manter o gerador somente para caso de emergência; Item 2. Obras em Banheiros.

19

Apresentou como necessário realizar obras nos banheiros próximos aos módulos com

20

conserto da saída de esgoto, que atualmente está posicionado em altura inadequada em

21

relação ao solo, provocando regurgitação dos odores. Item 3. Contrato de Cessão de

22

Espaço. Informou ainda que o prazo para término do contrato de utilização dos módulos

23

está previsto para 31 de outubro e que foi solicitado ao presidente do Clube Tamoio, Sr.

24

Luiz Carlos Martins Arêas, restando somente levar o pedido ao Reitor, para estender o

25

prazo por mais 2 anos. Item 4. Instalações Permanentes. Com relação às obras das

26

instalações permanente do Polo Xerém informou que estão autorizadas, ressaltando

27

apenas as pendências com o Ministério Público de São João de Meriti. E que a

28

sondagem do terreno foi realizada, pelo ETU, não havendo previsão para data de início
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29

das obras de fundação. Explicação externadas pelo mesmo indicam que existem dois

30

processos distintos e que em um deles, relacionado com a licitação da obra, houve

31

ganho de causa para a empresa que entrou na justiça pedindo o embargo. O outro

32

processo, relacionado ao meio ambiente e tem cinco réus, a saber: Prefeitura de Duque

33

de Caxias, UFRJ, INEA, Inmetro e Fundação Chico Mendes.

34

Item 5. Demandas do corpo Técnico Administrativo. O representante dos técnicos

35

administrativos, Marcelo Gomes que por ocasião substituiu a servidora Suzana Grimaldi

36

Machado, solicitou que uma parte do espaço existente entre os módulos, ora ociosa,

37

fosse utilizada como espaço de convivência para técnicos e docentes, aproveitando que

38

já existe iluminação, telhado e duas divisórias. A proposta ficou de ser detalhada para a

39

próxima reunião do Colegiado, juntamente com um projeto, para que possa ser

40

encaminhada ao subprefeito da UFRJ e para o diretor do Clube Tamoio. O uso do

41

espaço supracitado, de uso exclusivo para docentes e técnicos, deve ficar consignado em

42

Ata. Item 6. Demandas dos Discentes. Quanto aos alunos, já está sendo projetado

43

viabilizar descontos junto aos restaurantes do entorno, através da SuperAFSede, ou,

44

provisoriamente a utilização do espaço do C.A. Passando para os informes sobre ensino

45

o diretor declarou que a Prof.ª Carla Polycarpo, cuja contribuição foi fundamental para a

46

consolidação do curso, no início do Polo, pediu afastamento, antecipando a sua saída,

47

que se daria com o término do prazo de 2 anos de coordenação, ficando em seu lugar a

48

profª Daniela Uziel Rozental, do Instituto de Ciências Biomédicas –ICB que

49

Inicialmente acumulará as funções de coordenação do curso de Biotecnologia e

50

possivelmente a direção adjunta de graduação do Polo, havendo ainda a possibilidade

51

futura de aproveitamento de alunos que se interessarem pela disciplina de

52

Empreendedorismo, uma vez que a professora possui uma empresa júnior que trabalha

53

com materiais. Item 7. Novos Servidores. Seguindo os informes, o Professor Geraldo

54

Cidade mencionou o novo servidor Evandro Costa de Souza, Administrador de

55

Edifícios, que já está trabalhando junto ao Carlos Alberto Rei Soares e possui

56

experiência na área administrativa, e o novo servidor Fabrício dos Santos Belgrano,

57

Biólogo e está fazendo doutorado, que atuará nos laboratórios de pesquisa e de biologia.

58

E que há ainda um servidor, Vinícius, técnico de laboratório, da Bioquímica, que pediu

59

para ser removido para o Polo, ressaltando também o pedido de técnicos para os
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60

laboratórios de física. Em relação à demanda de novos técnicos administrativos, é

61

necessário novamente saber qual é a prioridade para operar e será levada a demanda ao

62

Sr. Agnaldo, Inclusive a demanda da Secretaria de Graduação, para desincumbir a

63

servidora Suzana Grimaldi, da função acumulada. Foi esclarecido que o servidor Álvaro

64

acumula as funções de Compras e Patrimônio do Polo, após surgirem dúvidas da parte

65

da profª Monica Lacerda. Item 8. Curso de Biofísica. Segundo a Prof.ª Raquel Moraes

66

Soares, o curso de Biofísica, por resistência do CEG, não será mais encerrado,

67

contrariando os últimos informes do Polo e que os alunos, que entrarem a partir de

68

2013, terão apenas duas ênfases para escolher, Bioinformática e Biologia Estrutural,

69

com entrada uma vez ao ano, no segundo semestre no Polo. Haverá uma tentativa de

70

reforma na Grade Curricular, submetida ao IBCCF, que ainda possui problemas com

71

carga horária, considerando o ciclo básico do curso. Foi sugerido que a disciplina de

72

Cálculo tenha maior carga horária para o curso biotecnologia, visando maior integração

73

entre os cursos. Tendo relevância que dos três cursos, o que possui mais liberdade com

74

a grade curricular é o de Biofísica, pois não necessita do aval de nenhum outro instituto.

75

Item 9. Alunos do Fundão em Xerém. A Prof.ª Mônica comentou o problema dos

76

alunos do Fundão que fazem disciplinas no Polo e que o fazem pela facilidade de passar

77

em disciplinas que no Fundão não passariam. A sugestão dada consensualmente pelos

78

integrantes presentes da Comissão, é que a disciplina seja de escolha restrita no período

79

inicial das inscrições e somente havendo sobra de vagas, possam ser preenchidas por

80

alunos externos. Item 10. JIC e SNCT. Segundo a Prof.ª Mônica Lacerda, em 19 e 20

81

outubro haverá a culminância da Semana de Integração e a JIC, Semana Nacional de

82

Tecnologia no Polo e na Praça da Mantiqueira e que a organização do evento está com a

83

dinâmica definida nos seguintes moldes: a Secretaria de Educação do Município de

84

Duque de Caxias trará alunos de 8º e 9º anos do ensino fundamental na sexta-feira e no

85

sábado haverá atividades abertas à comunidade e que neste caso será necessário solicitar

86

à Secretaria de Segurança do Município, através de ofício, agentes de segurança.

87

Informou ainda que as atividades e os horários dos eventos serão comunicados em

88

breve, em reunião com os técnicos administrativos, assim que houver resposta da PR-5

89

em relação à infraestrutura e que haverá divulgação no site da Secretaria Municipal de

90

Educação, que inclusive colocou a necessidade de haver mais eventos deste tipo em
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91

Caxias. Item 11. Compras. O diretor informou que as cadeiras pedidas para o auditório

92

já estão sendo compradas através do setor de compras da Biofísica, sob a chefia da

93

Leila. Item 12. Data da Reunião. A Profª Raquel lembrou o pedido da profª Tyrrel

94

quanto à mudança do dia da reunião e informa que também não poderá participar das

95

reuniões se estas continuarem acontecendo as segundas, coincidindo com as aulas na

96

graduação do Polo. Sem mais a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e quinze

97

minutos, e esta Ata foi lavrada e assinada por mim, Fatima Cristina dos Santos, que

98

secretariei a reunião, bem como pelo Presidente da Comissão de Implantação e

99

Coordenador Geral do Polo de Xerém, Professor Doutor Geraldo Antônio Guerrera

100

Cidade.
________________________________________
Fátima Cristina dos Santos
Ass. ADM
__________________________________
Prof. Geraldo Antônio Guerrera Cidade
Diretor/ Vice Presidente do Colegiado Provisório do Polo de Xerém
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