UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CAMPUS DE XERÉM

ATA DA XXXII REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PROVISÓRIO DO
CAMPUS
DE
XERÉM,
REALIZADA
NO
DIA
26
DE
SETEMBRO DE 2014.
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Aos vinte e seis dias do mês de Setembro de dois mil e quatorze, às onze
horas e trinta minutos, teve início a XXXII Reunião Ordinária do Colegiado
Provisório do Campus de Xerém, presidida pela Professora Dra. Raquel
Moraes Soares a pedido da Professora Dra. Maria Antonieta Rubio Tyrrell, com
a presença do Professor Dr. Geraldo Antônio Guerrera Cidade, mesmo em
gozo de licença médica, e dos demais membros do Colegiado, conforme lista
em Anexo. Após os Informes, que constam no Anexo I, foi dada sequência à
reunião. Foi aprovada por unanimidade uma Moção de Louvor e
Agradecimento ao Professor Dr. Geraldo Antônio Guerrera Cidade pelo
trabalho desempenhado como Coordenador/ Diretor Geral do Campus UFRJ –
Xerém desde a criação e instalação do Campus no segundo semestre de 2008,
sendo ressaltada sua competência e dedicação a esta unidade a despeito das
muitas adversidades enfrentadas ao longo deste período. Registra-se sua
manifestação de vontade quanto a estar inclinado a deixar o cargo em favor de
sua substituta eventual ao fim de sua licença médica, dispondo-se ainda a
auxiliar a nova gestão, no que esta lhe requisitar, com a finalidade de contribuir
com sua expertise, pelo que foi enaltecido pela Professora Maria Antonieta
Rubio Tyrrell e aplaudido por todos. Em tempo, foi aprovada por unanimidade a
Moção de Agradecimento à professora Dra. Juliany Cola Fernades Rodrigues
por sua dedicação no desempenho da função de Coordenadora do Mestrado
Profissional para Professores de Biologia desde sua criação e ao longo dos
últimos 2 anos. Com ênfase de que se realizaram, até o momento, 2/3 de
defesas das Dissertações da primeira turma, tendo atingido aos objetivos e
expectativas para o curso. Item 1 - Afastamento do país do servidor
Professor de 3º Grau Huy Hoang Nguyen para Estados Unidos (1/12/2014 6/2/2015): - Homologado, recomenda-se a todos os servidores que se
afastarem do país no interesse da Administração Pública que atuem como
representantes junto às instituições às quais visitarem visando possibilitar a
realização de intercâmbios e colaborações; Item 2 – Transição da
Coordenação do PROFBIO com submissão de proposta de recomendação
da composição de nova Coordenação, a saber, Coordenador Prof. Kleber
Luiz de Araújo e Vice Coordenadora Prof.ª Andrea Cláudia Ferreira: Após
exposição realizada pela atual Coordenadora do PROFBIO, aprovou-se emitir
Memorando de Recomendação dos novos Coordenadores ao Colegiado do
Curso; Item 3 – Requisição de concessão de sala para uso do Centro
Acadêmico: Aprovou-se o estudo desta possibilidade, garantindo-se a cessão
eventual de sala mediante requisição prévia e condicionada à sua
disponibilidade; Item 4 – Desvinculação da linha de telefone 2679-1018 de
setores não sejam eminentemente administrativos: Item retirado de pauta;
Item 5 – Deliberação sobre processos de inclusão de notas dos alunos do
Curso de Graduação em Ciências Biológicas: Biofísica: Homologado em
conjunto com o item 8; Item 6 – Pedido encaminhado a PR-1 para a
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renovação dos contratos de professores substitutos: Homologado; Item 7
– Republicação de vaga na área de matemática por ter atingido o prazo
máximo de contratação em maio de 2015 de um dos contratos. (Foi
aprovado pela PR-1 e o edital deverá ser aberto no final de outubro):
homologado; Item 8 – Alterações de Grau e Frequência (AGF) dos cursos
de Ciências Biológicas: Biofísica, Ciências Biológicas: Biotecnologia e
Nanotecnologia: Homologado em conjunto com item 5; Item 09 –
Composição da Comissão de Avaliação Intercâmbio CSF: Aprovada a
composição desta como se segue: Raquel Moraes Soares - Relatora; Alan
Prata; e Felipe Fortes de Lima; Item 10 – Propostas encaminhadas pela
Assembleia Geral de Servidores Docentes, Servidores Técnicos e
Discentes realizada em 26/09/14: A propostas foram apresentadas na ordem
abaixo com o registro da deliberação do CPX imediatamente após cada uma
com destaque sublinhado: 1. Pedido de aumento de representação docente no
CPX e paridade na composição do percentual de docentes, técnicos e
discentes. Aprovado o mérito ressalvando-se a consulta às instâncias
superiores e ao encaminhamento das normas provisórias recém apresentadas
ao Reitor; 2. Constituição de Comissão Eleitoral tripartite para, em conjunto
com a Direção, realizar o Acompanhamento e Condução do Processo Eleitoral.
Aprovada condicionando à obediência às normas eleitorais do CONSUNI e
composição a ser homologada na próxima reunião; 3. Constituição de
Comissão de Elaboração de Plano de Metas com vistas a propor e encaminhar
ao CPX, diretrizes a serem alcançadas. Aprovada com composição a ser
Homologada na próxima reunião; 4. Constituição de Comissão de Resolução
de Problemas Eventuais, a ser composta por servidores docentes e técnicos,
com dissolução imediata após à resolução do problema. Aprovada com
homologação de sua composição na próxima reunião; 5. Realização de
Assembleias mensais informativas e deliberativas. Aprovada; 6. Publicação das
discussões e decisões das Assembleias aos Sindicatos. Aprovado o adiamento
da publicação para data posterior a audiência com o Reitor; Sem mais a tratar,
a reunião foi encerrada às treze horas e trinta minutos, e esta Ata foi lavrada
por mim, Marcos Porto Freitas da Rocha e assinada pelo Professora Dra.
Raquel Moraes Soares, Substituta Eventual do Coordenador Geral do Campus
de Xerém que a presidiu.

__________________________________
Professora Dra. Raquel Moraes Soares
Substituta Eventual do Coordenador Geral do Campus de Xerém
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ANEXO I
INFORMES
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1. Registre-se à pedido da Prof.a Maria Antonieta Rubio Tyrrell,
Superintendente de Atividades dos Campi fora da Sede o reconhecimento
da legitimidade da Assembleia Geral realizada no 26/09/14 às 08h, por parte
da SuperAFSede, que ao ser comunicada sobre a licença médica do Prof.
Geraldo Cidade se comprometeu em auxiliar e orientar a Diretora substituta
nas atividades de Gestão do Campus bem como se encarregar de
encaminhar, em até sete dias, as proposições do corpo acadêmico á
próxima Reunião de equipe com o Magnífico Reitor. Em tempo, se
posicionou como a favor das decisões da Assembleia Geral, contudo pediu
que sejam consideradas a ética e a legalidade dos encaminhamentos.
2. A Superintendente destacou a experiência da SuperAFSede em
acompanhar processos eleitorais e de sucessão de Direção e se
comprometeu a fornecer o suporte necessário à realização da destes no
Campus UFRJ – Xerém.
3. Esta informou sobre as dificuldades enfrentadas pela Administração Central
quanto ao cumprimento de suas obrigações financeiras, consubstanciadas
pela escassez de recursos e exemplificada pela redução do número de leitos
do HUCFF de 1500 para 300.
4. Professora Juliany Cola, solicitou o registro da existência de reuniões
mensais e quinzenais que aos poucos deixaram de ocorrer por falta de
quórum, o que contribui para desinformação.
5. Professoras Tyrrel e Raquel Soares registraram pedido para que sejam
encaminhados ao CPX apenas os assuntos que já tenham sido tratados nas
instâncias administrativas anteriores, para evitar sobrecarga.
6. A Técnica Mariana Magaldi pediu que fosse registrada a percepção de que
a representação técnica tem sido constantemente cerceada em seu direito
de pronunciamento e propositura no CPX, tendo especial destaque para
assuntos que não contam em pauta, mas que versam sobre o corpo técnico
serem inseridos a qualquer momento na pauta, e em contrário, assunto de
interesse técnico serem já em três eventos distintos serem retirados de
pauta sem a permissão sequer de explicação da motivação que os produziu.
7. Registre-se que conforme informação da Professora Tyrrell, no Campus do
Fundão, o lançamento, confecção e registro de Alteração de Graus e
Frequência (AGF´s) são realizados pelos docentes. Tendo sido solicitado
pela representação dos técnicos que isto fosse registrado para cumprimento
no Campus UFRJ – Xerém.
8. A Superintendente registrou pedido de encaminhamento das Normas
Provisórias em vigor no Campus a todos os servidores.
9. Foi comunicado pela Direção, a mudança de localização da CODESA.
10. Foi comunicado pela Direção, que em seu período de férias, o servidor
Evandro C. de Souza será substituído pelo servidor Gilberto Teodoro dos
Reis Silva nas atividades relacionadas à JIC.
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