UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
POLO DE XERÉM

ATA DA XXVI REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PROVISÓRIO DO
POLO
DE
XERÉM,
REALIZADA
NO
DIA
14
DE
MARÇO DE 2014.
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Aos treze dias do mês de março de dois mil e quatorze, às nove horas e quinze
minutos, teve início a XXVI Reunião Ordinária do Colegiado Provisório do Polo
de Xerém, presidida pelo Professor Dr. Geraldo Antônio Guerrera Cidade, com
a presença dos membros do Colegiado, conforme lista em Anexo, destacando
a presença do Magnífico Reitor Carlos Antônio Levi da Conceição e do Pro
Reitor de Pessoal Roberto Antonio Gambine Moreira. Após os Informes, foi
dada sequência à reunião. Item 1 – Homologação de Progressão Funcional
do Servidor EMILIANO HORÁCIO MEDEI Siape1731601 de Professor
Adjunto II para III; - Homologada; Item 2 – Homologação de Estágio
Probatório no cargo de Professor do Magistério Superior de JULIETA
SCHACHTER, Siape 1875596, JOANA ZANOL PINHEIRO DA SILVA, Siape
1875604, MÔNICA DE MESQUITA LACERDA, Siape 1875485 e NIELSON
FERNANDO DA PAIXÃO RIBEIRO, Siape 2565639: Homologadas; Item 3 –
Esclarecimentos sobre necessidades de adequação da Infraestrutura e
política de Gestão de Pessoas (vagas de Técnicos) ao Magnífico Reitor:
Foram apresentadas ao Magnífico Reitor e ao Pro Reitor de Pessoal que se
manifestaram favoráveis a ampliar os esforços para atendê-las; Item 4 –
Proposta de criação de Coordenações de Área: Homologada conforme
anexo; Item 5 – Apresentação nominal dos Novos membros do COAA:
Homologada conforme anexo; Item 6 – Apresentação do novo representante
e suplente dos técnicos administrativos no CPX: Foram recepcionados a
representante MARIANA GOMES MARTINS MAGALDI DA SILVA Siape
1887235 e suplente WALMIR DO NASCIMENTO PENEDO Siape 0364558 em
substituição a FELIPE GUSTAVO SILVA DE ABREU Siape 1882589; Item 7 –
Pedido de Afastamento do Prof. Huy Hoang Nguyen para colaboração em
projeto de pesquisa: Homologado com relatoria de Prof. Juliany Cola
Fernandes Rodrigues; Item 8 – Criação de novos códigos de disciplina para
o Campus de Xerém: Homologada conforme anexo. Sem mais a tratar, a
reunião foi encerrada às doze horas e dez minutos, e esta Ata foi lavrada por
mim, Marcos Porto Freitas da Rocha e assinada pelo Professor Dr. Geraldo
Antônio Guerrera Cidade, Coordenador Geral do Polo de Xerém.

__________________________________
Professor Dr. Geraldo Antônio Guerrera Cidade
Coordenador Geral do Polo de Xerém

ANEXO I
UFRJ / Polo de Xerém
Estrada de Xerém nº 27 - Duque de Caxias - RJ
Telefones: (21) 2679-1018 / 2679-2098
e-mail: gcidade@xerem.ufrj.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
POLO DE XERÉM

INFORMES
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

1. Foi apresentado pelo Coordenador Geral o panorama Acadêmico da
unidade, suas colaborações como INMETRO e com a FIOCRUZ,
Apresentando o Biofármacos e o de Engenharia Física que em sendo
aprovados pelo CPX será encaminhado ao CEG;
2. Foi relembrado ao Reitor que foi firmado acordo com MEC que contempla 25
novos docentes para atender a estes cursos e 30 novos Técnicos em
Educação com entradas em 2014 e 2015 para atender a entrada de 80
alunos anuais divididos em 40 por cursos por ano;
3. A pedido do Magnífico Reitor foram explicadas questões acerca do Curso de
Engenharia Física pelo Professor Rodrigo Capaz;
4. O Reitor se pronunciou sobre a negociação com a Prefeitura de Duque de
Caxias sobre a área às margens da BR-040 que teve seu projeto revisto e as
instalações foram oferecidas à UFRJ para que se ocupasse a área e
promovesse a ampliação da Unidade;
5. Este abordou a defasagem da estrutura física e administrativa da
Universidade, em comparação com a velocidade da difusão dos avanços
tecnológicos e de informação, promovendo a oportunidade de explorar e
solucionar problemas antes inviáveis de serem resolvidos. Transformações
que são impostas pela defasagem atual, ao ocorrerem resolverão problemas
que já estarão aquém da realidade no momento da solução. Declarou: “É
inevitável que se precise de mentes mais jovens ou ao menos modernas
para auxiliar a pensar soluções mais substanciais que nos permitam
alcançar objetivos mais avançados”;
6. O Coordenador Geral Professor Geraldo Cidade explanou sobre o Polo ser
uma ousadia, com cursos multidisciplinares, abordou cada curso com Ênfase
na avaliação do Curso de Biofísica. Sobre nosso alinhamento ser a nível
mundial e a ousadia de implantar estes cursos novos que nos trazem críticas
dos pares, sendo esta tarefa árdua devido as dificuldades, porém do
tamanho da competência da equipe docente e da qualidade discente;
7. Ainda abordou o envolvimento de professores com o PRONAMETRO, além
dos alunos e da atuação da Extensão e da Pós Graduação ter uma
integração entre as áreas em novas frentes, as novas áreas do
conhecimento, com o propósito de criar o empreendedorismo júnior;
8. Professor Paulo Vaccari mencionou a inovação no Polo da aprovação da
criação de disciplinas transdisciplinares, reforçando a necessidade de
institucionalização do Campus de Xerém, fazendo-o figurar na estrutura da
universidade;
9. Professora Juliany abordou que a Universidade do Oeste do Pará tem
interesse em conhecer a iniciativa de implantar um laboratório de pesquisa
multidisciplinar em um container;
10. O Reitor retomou a palavra e ressaltou que fará uma nova análise da minuta
de Regimento Provisório do Campus de Xerém. Ressaltou que o Plano
Diretor deste Campus sobre o qual devemos nos debruçar seja de fato um
plano que vislumbre mais o próximo passo, mas sim algo que ao ser atingido
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não esteja defasado. Abordou a atuação do Diretor da unidade como
eminente administrativa devido às demandas de infraestrutura e de pessoal
existentes nas unidades. A avaliação docente foi mencionada enfatizando a
impossibilidade de dissociar ensino, pesquisa e extensão;
11. Foi esclarecido pela Professora Daniela, pelos técnicos Walmir e Mariana
que enfrentamos uma escassez de técnicos em Educação nos diversos
cargos e que isto configura a impossibilidade de atuar eficientemente e
eficazmente;
12. O Pro Reitor de Pessoal Roberto Gambine abordou as diferenças de
reposição entre professores e técnicos em educação. No caso de Professor,
as vagas retornam a um banco de vagas da própria universidade que pode
dispor conforme sua necessidade de professores, no caso dos técnicos eles
não retornam para universidade, mas são atreladas ao cargo que não
atendem à necessidade por serem inclusive de cargos extintos de nível A, B,
parte do C e os Seguranças do D;
13. Pela Professora Raquel Moraes Soares Vice Diretora, foram ressaltadas as
necessidades da Unidade, ao que o Pro Reitor respondeu sobre a
impossibilidade de mover concursados para outro município por força de
edital, porém observará a possibilidade de verificar se há interesse em
concursados aprovados em coupar vagas aqui;
14. Professora Tyrrel informou sobre o andamento das demandas que têm sido
acompanhadas pela Superintendência de Atividades Fora de Sede;
15. O Reitor, em sua palavra final, se declarou entusiasmado pelo
desenvolvimento da Unidade e reafirmou suas expectativas de que esta se
torne referência para as demais nesta etapa de implantação e reformulação
da Universidade;
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