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CONSELHO DELIBERATIVO PROVISÓRIO DO CAMPUS DUQUE DE
CAXIAS

ATA  DA  59ª  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO  PROVISÓRIO  DO  CAMPUS
DUQUE  DE  CAXIAS  –  PROFESSOR  GERALDO  CIDADE,  REALIZADA  SOB  A  PRESIDÊNCIA  DO
PROFESSOR E VICE- DIRETOR GERAL KLÉBER LUIZ DE ARAÚJO E SOUZA, DIA 06 DE MARÇO DE
2020, ÀS  12 HORAS  E  13 MINUTOS, NO AUDITÓRIO DO BLOCO C, DO CAMPUS  DUQUE DE
CAXIAS – PROFESSOR GERALDO CIDADE, RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 104,5 - SANTA CRUZ
DA SERRA - DUQUE DE CAXIAS – R.J.

Compareceram à sessão os  seguintes  Conselheiros:  o  Professor  Adjunto  e  Coordenador  do
Curso de Nanotecnologia – Marcus Vinícius de Oliveira Moutinho; a Professora Adjunta e Vice-
Coordenadora de Pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular - Fabiana Ávila Carneiro;
a Professora Representante dos Professores Associados – Andrea Cláudia Freitas Ferreira;  a
Professora Representante dos Professores Associados - Maria Cecília Menks Ribeiro;  a Técnica
Administrativa Representante dos Servidores Técnicos-Administrativos em Educação - Hemily
Gleise  de  Queiroz  Silva;  o  Técnico  Administrativo  Representante  dos  Servidores  Técnicos-
Administrativos em Educação – Héber de Oliveira Freitas; o Técnico-Administrativo e Diretor
Administrativo – Evandro Costa de Souza, sob a Presidência do Professor Adjunto e Vice-Diretor
Geral  –  Kléber Luiz  de  Araújo  e  Souza. Havendo número regimental,  Prof.  Kléber  iniciou a
sessão  colocando  em  votação  a  Ata  da  58º  sessão  da  CDPX  de  janeiro de  2020, que  foi
previamente encaminhada  a  todos os  Conselheiros  por  e-mail,  obtendo  9 votos  a  favor, 4
abstenções e 1 ausência. Em seguida,  Kléber passa aos informes:  1. Mônica, fala sobre Vice-
Coordenação do ProfCiências, a profa. Lilian reduziu a carga horária então não pode mais, a PR-
4 e a Fátima estão pressionando, mas que ainda não conseguiu uma pessoa para substituição e
não quer deixar a Vice-Coordenação vaga; 2. Emily, lembra que agora existe a avaliação de 15
meses anterior à avaliação do estágio probatório, que de 8 dessas avaliações enviadas à PR-4, 7
retornaram  com  recomendações  para  melhoria  das  avaliações  e  1  ainda  não  retornou;  3.
Leandra,  pontua 2 tópicos da última reunião do CEG, o primeiro,  é  a volta dos pedidos de
substituto,  o  calendário foi  antecipado para março,  pois  agora  não dependem somente da
Reitoria, precisa ir para o MEC, de forma que se possa garantir o substituto para o 2º semestre.
A demanda será coletada através dos Coordenadores de área, e a abertura do processo se dará
entre os dias 16 e 20 de março, hoje ou até segunda-feira, os coordenadores já começam a
receber o e-mail de envio das demandas. Lembrando sempre a questão dos motivadores, fatos
que impeçam a atividade do docente no Campus, nomeação para o cargo de Direção Geral,
uma exoneração, uma licença saúde, uma licença maternidade, licença para acompanhamento
de cônjuge, garantem 100% a vaga. Motivos por Carga horária são avaliados mas não garantem
a vaga de substituto. O segundo, que foi apresentado o Censup, Censo da Educação Superior, a
UFRJ tem uma comissão de coleta de dados dos alunos para entregar ao MEC o censo. Enfatiza
que o censo se traduzirá na distribuição de verbas, que o que mais conta, não é o aluno ativo, e
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sim o aluno concluinte. Campus fora da sede e cursos noturnos também geram uma maior
pontuação. Então, pede que as colações de grau não deixem de ser lançadas; 4. Kléber, diz que
houve algumas  reuniões com a Reitora  para falar  de verbas,  e  depois  para falar  dos  ares-
condicionados, mas que surgiu um novo problema com as goteiras sobre as salas de aulas e
gabinetes. A Prefeitura Universitária se comprometeu a permeabilizar com manta asfáltica os
prédios, não será rápido principalmente se passar de R$ 33.000,00, e pode ser que não seja
resolvido esse ano. Se for muito caro o orçamente participativo não permite que se faça isso. A
reforma dos telhados é necessária e dura por 40 anos, a manta asfáltica é um paliativo e dura 4
ou 5 anos e é o que pode ser  feito no momento. Outro ponto,  é sobre a verba extra das
emendas e da Petrobras, que irá para fazer a conclusão da mudança dos laboratórios, e em
relação ao Numpex-Bio, estamos sendo alvo de ação penal pública porque não há rampa de
acessibilidade, que irá incluir na pauta esse assunto para compartilhar a responsabilidade do
provável uso do orçamento participativo para construção da rampa. O juiz já sentenciou mas
permitiu o recurso e as opções são: Construção da rampa em 60 dias ou transferência dos
laboratórios,  A  Juliany  esteve  com  uma  das  Procuradoras  da  UFRJ.  A  profa.  Juliany
complementa que a primeira opção é tentar responder a ação para não ter que comprometer
recurso com algo que não será usado mais. São 60 para construção da rampa ou 90 dias para a
mudança com multa de R$ 100.000,00, caso não seja cumprido. Foi apresentado um plano de
mudança com previsão de 2 anos. Mas desde 2013 houve provocações do Ministério Público
com respostas da UFRJ que não foram cumpridas e a Procuradora disse que se mais uma vez
isso acontecer, a UFRJ será condenada. Que um agravante foi uma denúncia de um aluno em
2019 onde fomos duramente desqualificados. A situação é de difícil defesa. Que por conta disso
temos  que  nos  comprometer  a  resolver  esse  problema  de  acessibilidade  do  Numpex-Bio.
Kléber pontua que há uma possibilidade de interdição do Numpex-Bio que irá prejudicar muita
gente. Juliany complementa que a Procuradora falou que se não houver aluno que necessite da
rampa que seria tranquilo pedir a construção da rampa em 6 meses. Que existe a possibilidade
da advogada da UFRJ colocar a Reitora e o Diretor do Campus para conversar sobre como
resolver esse assunto pois é importante o Kléber falou já que há a possibilidade desse gasto ser
imputado ao Campus pois também é uma obrigação da Reitoria.  Que a multa seria menos
custosa do que a rampa. Que o Evandro já começou a pesquisar o custo da obra mas que não é,
só a NHJ aceita colocar a rampa pois o container é da NHJ e outras empresas não aceitam dar
orçamento. Kléber comunica que a Comissão de Infraestrutura está trabalhando arduamente e
que provavelmente teremos bons frutos dessa comissão. Que acha que as coisas estão mais
concretas no Campus e que nos próximos anos as coisas, de alguma maneira, serão melhoradas
em vários  aspectos.  A professora Joanna pergunta  da situação dos  gabinetes quanto a um
comunicado da Direção,  que papéis,  equipamentos,  a obra que foi  feita para os gabinetes,
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estão se deteriorando e pergunta sobre a garantia dos prédios. Kléber pede para o Evandro
responder. Evandro diz que os telhados não estão na garantia, que na época da entrega nem a
prefeitura  de  Duque  de  Caxias  quis  assumir  a  reforma,  que  foi  orçada  em  torno  de  R$
120.000,00. Diz que tem sido enviado comunicados sobre as cópias das chaves para que em
caso de necessidade os gabinetes sejam abertos e as coisas sejam retiradas, mas há gabinetes
que não se consegue abrir por falta da entrega das chaves. Joanna cobra um comunicado para
não deixarem coisas nos gabinetes. A professora Cecília pede uma solução inovadora que por
exemplo, mitigue o calor, como um telhado verde. Kléber diz que são ideias ótimas mas que
não há verba para isso. Kléber alerta para que não deixem nada nos gabinetes. A professora
Cecília alerta para a retirada preventiva dos projetores. Kléber diz que não pode criar outro
problema e que precisa tratar  os afetados por esse problema. Na sequência, o Vice-Diretor
Kléber,  coloca em votação os pedidos de ausência justificada da profa. Carolina Alvares da
Cunha  de  Azeredo  Braga,  que está  em  aula  inaugural  no  fundão  do  ProfBio  nacional. O
Conselho  aprova  as  ausências  justificadas  por  unanimidade.  Em  seguida,  Kléber  passa  as
alterações da pauta,  o item 5 passa a ser o item 2. Kléber coloca em regime de votação a
alteração da ordem da pauta que é aprovada por unanimidade. Não havendo itens a serem
excluídos, Kléber faz inclusão, a pedido da Fátima, do item - Critérios de Avaliação de Títulos do
Concurso  de  Matemática  e  a  pedido  da  Hemily,  do  item -  Homologação  do  Resultado  de
Progressão Funcional. Kléber inclui 2 itens, item - Homologação da Comissão Temporária de
Transição  da  Direção  Geral,  formada  pelos  2  Diretores  eleitos,  o  prof.  Marcel,  Diretor
acadêmico, e os Diretores atuais, e o item - Homologação da Construção da Rampa do Numpex-
Bio. Kléber passa a leitura da pauta modificada:  1. Rotinas Acadêmicas;  2. Apresentação da
intenção  da  criação  de  um  curso  de  Graduação  em  Ciência  de  Dados; 3.  Alteração  da
Coordenação e Vice-coordenação de Monitoria 4. Prestação de Contas 2019 (Orçamento do
Campus); 5. Homologação do resultado final da seleção de Mestrado e Doutorado, referente ao
edital  789  de  novembro  2019  do  programa  PPGIM-NANOBIOS; 6  -  Critérios  de  Títulos  do
Concurso  de  Matemática;   7  -  Homologação  do  Resultado  de  Progressão  Funciona;  8  -
Homologação da Comissão Temporária de Transição da Direção Geral;  9  -  Homologação da
Construção  da  Rampa  do  Numpex-Bio.  Após  breve  discussão,  o  item  9  foi  excluído,  não
havendo quem se opusesse, a pauta foi aprovada por unanimidade.  Kléber  inicia a discussão
dos itens: Quanto ao item 1 –  Não houve rotinas acadêmicas; Quanto ao item 2 –  Após a
apresentação do curso, decidiu-se por discutir em outra reunião o assunto; Quanto ao item 3 –
Alteração da Coordenação e Vice-coordenação de Monitoria (Saída  da Profa.  Jasmin,  SIAPE
2325436, da função de coordenadora da monitoria, e do Prof. William Corrêa Tavares, SIAPE
3053773,  da  função  de  vice-coordenador  da  monitoria.  Entrada  do  Prof.  William  Corrêa
Tavares,  SIAPE  3053773,  na  função de  coordenador  da  monitoria  e  do  Prof.  Jorge  Alberto
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Borrego Morell,  SIAPE 2332914 na função de vice-coordenador da monitoria), aprovado por
unanimidade; Quanto ao item 4 – Evandro apresentou o relatório. Foi solicitado o reenvio do
relatório assim como a anexação do mesmo a Ata. Kléber alterou a descrição do item para
incluir a expressão “Homologação da”. O item foi aprovado com 1 abstenção; Quanto ao item 5
-  O  item  foi  aprovado por  unanimidade;  Quanto  ao  item  6  –  O item  foi  aprovado  por
unanimidade; Quanto ao item 7 – O item foi aprovado por unanimidade; Quanto ao item 8 – O
item foi aprovado com 2 abstenções; Nada mais havendo a tratar, o Prof. Kléber Luiz de Araújo
e Souza,  agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão  às  14 horas e  13 minutos. Eu,
Cézar Silveira Samy, Secretário da Sessão, para constar, lavrei a presente ata que, aprovada na
sessão  de  22  de  maio  de  2020,  é  assinada  por  mim
_________________________________________ e pelo Prof. Kléber Luiz de Araújo e Souza.

______________________________
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