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Aos vinte seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, no auditório do
Pólo de Xerém situado na Estrada de Xerém, número vinte e sete, Duque de Caxias,
com a presença dos Srs(as). Monica de Mesquita Lacerda, Julieta Schachter, Robson
Roney, Cecília Mencks, Carolina Braga, Janaína Fernandes, Leandra Baptista, Paula
Batista de Sousa Damasceno, Vinícius Viera de Lima e Jully Regina, e sob a
Presidência da sra. Raquel Soares, diretora pro-tempore do Polo, às dez horas, teve
início a Reunião do Conselho Deliberativo Provisório do Polo de Xerém – UFRJ, em
reunião extraordinária, com o objetivo de deliberar sobre a manutenção ou
suspensão das atividades acadêmicas e administrativas no Polo Xerém diante da
situação atual de insalubridade. Iniciada a presente reunião, os assuntos foram: a
situação dos banheiros do Polo Xerém, a situação financeira da universidade e a
proposta da necessidade de paralisação e ou manutenção das atividades
acadêmicas. Diante das discussões levantadas na reunião foram abertas duas
propostas para a votação. A primeira em não paralisar as aulas, na qual as
professoras Julieta Schachter, Mariella Alzamora Camarena e Monica de Mesquita
Lacerda se responsabilizariam pela limpeza dos banheiros, mobilizando os alunos. A
outra proposta era pela paralisação das atividades do Polo por tempo indeterminado a
partir desta decisão da CDPX. Importante ressaltar que ambas as propostas estão a
favor da realização de uma nova CDPX para resolver o problema da limpeza Polo em
definitivo. Aberta à votação, a primeira proposta vence por seis votos a três, sendo
deliberada a continuidade das atividades acadêmicas. E nada mais havendo se tratar
a Presidência da sra. Raquel Soares, diretora pro-tempore do Polo, declarou
encerrada a reunião, a qual eu, Uhelinton Viana, na qualidade de Secretário, lavrei a
presente Ata, que dato e assino, após ser lida e assinada pela Presidência da Sra.
Raquel Soares e pelos demais presentes.
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