
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS DOCENTES
UFRJ / CAMPUS DUQUE DE CAXIAS

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, no auditório  do Campus
Duque de Caxias da UFRJ, reuniram-se os docentes do Campus Duque de Caxias, comparecendo os
seguintes docentes: Beatriz Blanco Siffert, Carolina Alvares Da Cunha De Azeredo Braga, Carsten
Enderlen, Emiliano Medei, Fernando Luiz Ferreira Rodrigues, Francisco Jose Pereira Lopes, Joana
Zanol  Pinheiro  Da Silva,  Leandra  Santos  Baptista,  Luisa Andrea  Ketzer,  Maria  Cecilia  Menks
Ribeiro, Marcus Vinicius De Oliveira Moutinho às doze horas para deliberar sobre o item de pauta:
1) Informes;  2) Deliberar  sobre  a  substituição  do  Prof.  Carsten  Enderlen  na  função  de
representante  dos  docentes  –  suplente;   3) (PEDIDO  DE  VISTA  –  CDPX  DE  03/08/17)
Proposta de construção de um Núcleo multidisciplinar de experimentação em invertebrados
pelo Prof. Francisco; 4) Deliberar sobre a posição dos docentes com relação aos demais itens
da pauta da CDPX que será disponibilizada na quarta-feira pela Direção; 5) Participação dos
docentes no evento Polo Xerém 10 anos. (Inclusão do item solicitada pelo docente Herbert
Leonel de Matos Guedes).  Abertos os trabalhos pelos Representantes dos Docentes, iniciou-se o
primeiro item de pauta.  1) Informes.  Foi apresentado pelos Representantes dos Docentes que há
discrepâncias entre a ementa existente no SIGA e a utilizada pelos docentes. Os docentes devem
então verificar isso e se for o caso entrar em contato com o coordenador do curso para ser feito a
alteração da ementa. A Profa. Luisa Andrea Ketzer informou que fará uma apresentação na próxima
reunião ordinária dos docentes sobre a monitoria. Terminado a parte dos informes, passou-se para o
segundo item de pauta. 2) Deliberar sobre a substituição do Prof. Carsten Enderlen na função
de representante dos docentes – suplente. Após serem apresentadas as considerações com relação
à representação dos  docentes  ficar  somente  com um suplente,  foi  questionado aos  presentes  se
alguém se candidatava a esta vaga. Não havendo candidatos, foi exposto que apartir do dia um de
setembro de dois mil e dezessete, quando será informado na CDPX, o Prof. Carsten Enderlen não
mais  fará  parte  da  representação  dos  docentes  e  ficaremos  com somente  um suplente.  Dando
prosseguimento à reunião, passou-se ao terceiro item de pauta. 3) (PEDIDO DE VISTA – CDPX
DE 03/08/17) Proposta de construção de um Núcleo multidisciplinar de experimentação em
invertebrados pelo Prof. Francisco.  Após uma breve discussão, foi posto em votação dois itens:
3.1) Os docentes são a favor da criação do Centro de Experimentação em Invertebrados mediante a
existência de espaço? Posto em votação este item, o mesmo foi negado pelos docentes. 3.2) Os
docentes são a favor da readequação da proposta apresentada considerando o regimento do Campus
Duque  de  Caxias  que  está  sendo  redigido  e  o  organograma  do  Campus  Duque  de  Caxias  já
aprovado na CDPX? Posto em votação este item, o mesmo foi aprovado por maioria pelos docentes.
4) Deliberar sobre a posição dos docentes com relação aos demais itens da pauta da CDPX
que será disponibilizada na quarta-feira pela Direção.  Após serem apresentados os itens  de
pauta da CDPX do dia um de setembro de dois mil e dezessete, os docentes constataram que  o
único itens que caberiam deberação na reunião dos docentes e que não estava contemplado na pauta
dos docentes foi:  4.1) Transferência do Prof.  Emiliano Medei para o Instituto de Biofísica.
Após o Prof. Emiliano expor o caso e se comprometer a terminar as disciplinas de 2017-2, uma
breve  discussão  entre  os  docentes,  o  item foi  posto  em votação  e  aprovado  por  unanimidade.
5) Participação dos docentes no evento Polo Xerém 10 anos. (Inclusão do item solicitada pelo
docente  Herbert  Leonel  de  Matos  Guedes).  Foi  considerado  que  esse  item  deveria  ter  sido
incluído como informes e que não havia nada a ser deliberado. Nada mais havendo a ser tratado, os
Representantes  Docentes  deram  por  encerrados  os  trabalhos  desta  reunião  extraordinária  dos
docentes convocada por eles.
Representantes Docentes:

Prof. Fernando Luiz Ferreira Rodrigues                                                                                     

Profa. Joana Zanol Pinheiro da Silva                                                                                         .
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