
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CONSELHO DELIBERATIVO PROVISÓRIO DO CAMPUS DUQUE DE
CAXIAS

ATA DA 69ª SESSÃO ORDINÁRIA DO  CONSELHO DELIBERATIVO PROVISÓRIO
DO CAMPUS DUQUE DE CAXIAS – PROFESSOR GERALDO CIDADE, REALIZADA
SOB  A  PRESIDÊNCIA  DA PROFESSORA  E  DIRETORA  GERAL  JULIANY  COLA
FERNANDES RODRIGUES, DIA 16 DE OUTUBRO  DE 2020, ÀS 14 HORAS  E 05
MINUTOS,  NO  AUDITÓRIO  REMOTO,  DO  CAMPUS  DUQUE  DE  CAXIAS  –
PROFESSOR GERALDO CIDADE, RODOVIA WASHINGTON LUIZ,  Nº  19.593,  KM
104,5 - SANTA CRUZ DA SERRA - DUQUE DE CAXIAS – R.J.

Participaram  da  sessão  os(as)  seguintes  conselheiros(as):  1.  Profa.
Juliany  Cola  Fernandes  Rodrigues  (Diretora  Geral),  2.  Prof.  Marcel  Menezes
Lyra da Cunha (Diretor Adjunto Acadêmico), 3. Técnica-administrativa Daniele
Marins  Silva  Nogueira  (Vice-Diretora  Adjunta  Administrativa).  4.  Prof.
Fernando  Luiz  Ferreira  Rodrigues  (Coordenador  do  Curso  de  Graduação  em
Biotecnologia), 5. Prof. Marcus Vinícius de Oliveira Moutinho (Coordenador do
Curso  de  Graduação  em Nanotecnologia),  6.  Profa.  Marisa  Carvalho  Suarez
(Coordenadora do Curso de Graduação em Biofísica), 7. Profa. Teresa Cristina
Calegari (Coordenadora de Extensão); 8. Prof. Roberto Jakomin (Coordenador
de  Pós-graduação  em  Nanobiossistemas),  9.  Profa.  Mônica  de  Mesquita
Lacerda (Coordenadora  do  ProfiCiências),  10.  Profa.  Fabiana  Ávila  Carneiro
(Suplente  dos  Coordenadores  de  Pós-graduação  em  Bioquímica  e  Biologia
Molecular),12.  Profa.  Maria  Cecília  Menks  Ribeiro  (Representante  dos
Professores  Associados),  11.  Profa.  Andrea  Cláudia  Freitas  Ferreira
(Representante dos Professores Associados),12. Prof.  Pedro Nothaft  Romano
(Representante  dos  Professores  Adjuntos),  13.  Joanna  Maria  Teixeira  de
Azeredo  Ramos  (Representante  dos  Professores  Adjuntos),  14.  Jully  Regina
da  Motta  (Representante  discente  de  Graduação  e  de  Pós-Graduação),  15.
Marcos  Vinícius  Torres  da  Silva  (Suplente  dos  Representantes  discentes  de
Graduação  e  de  Pós-Graduação),  16.  Fátima  Cristina  dos  Santos
(Representante  dos  Servidores  Técnico-administrativos  em  Educação).  17.
Hemily  Gleise  de  Queiroz  Silva  (Representante  dos  Servidores  Técnico-
administrativos  em  Educação).  Participaram  da  sessão  os  seguintes
conselheiros  sem  direito  a  voto:  1.  Silas  Pessini  Rodrigues  (Suplente  da
Diretora  Geral);  2.  Adriano  Maurício  de  Almeida  Côrtes  (Suplente  dos
Coordenadores dos Cursos de Graduação).

A DIRETORA GERAL coloca em votação a ata da 68ª sessão do CDPX de 25 de
setembro de 2020, que foi previamente encaminhada a todos os Conselheiros por e-
mail. Como não houve manifestação contrária, a ata foi aprovada com 2 abstenções. 

A DIRETORA GERAL dá início a sessão passando aos informes: 
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1 – O prof. Marcel informa que na segunda (19/10) haverá mais um episódio do fórum
permanente em tecnologias para ensino com convidados da PR-7, da parte didática,
que falarão de desafios e oportunidades de avaliação no PLE e aconselhamento sobre
formas de avaliação. Fórum esse cuja iniciativa foi bastante elogiada por esse grupo da
PR-7. A Diretora-Geral pede para que fiquem atentos ao e-mail e WhatsApp do prof.
Marcel  com o link do meet para o Fórum pois é muito  importante que os colegas
participem, já que, as construções no Fórum tem sido muito interessantes;

2 – Fátima informa que os membros titulares dos representantes técnicos são a Hemily
e ela própria e os suplentes são o Marcos da biblioteca e Wellington

3 – A Diretora-Geral informa sobre a Comissão Própria de Avaliação (CPA), que o
engajamento do Campus é muito  importante,  da reunião na sexta passada (09/10)
onde estiveram presentes boa parte do Conselho, os Coordenadores da graduação, da
Pós-graduação, a Comissão da CPA, formada pelos prof. Hebert e a profa. Bianca,
pelos técnicos André da Extensão e Alexandre da Biblioteca, o Antônio e o Marcos
representes discentes, a Comissão de Infraestrutura, a CODESA, Biblioteca, Direção-
Geral, Dia 14 houve a reunião da UFRJ na qual participaram a profa. Bianca Pizzorno e
o  prof.  Alexandre.  A  profa.  Bianca  compartilhou  os  documentos  no  Drive  e  foram
criadas as listas de e-mails da CPA todos e o da subcomissão do Campus num total de
25 pessoas. A profa. Bianca Pizzorno estipulou o dia 01/11 para o primeiro relatório. A
intenção do grupo é a de enviar o relatório final para todos do Campus para que todo o
corpo social possa ler e contribuir com sugestões e alterações pois foram categóricos
de que esse relatório precisa ser uma construção coletiva. O prof.  Sérgio,  que é o
Diretor-Geral da CPA da UFRJ, se prontificou a vir ao Campus para conversar e a
profa. Bianca vai pensar em uma data na qual ele poderá vir;

4 – A Diretora-Geral informa sobre a consulta pública da CPI da UFRJ. que já está
aberto,  teremos 1 mês até o dia  13/11,  para dar  sugestões individuais,  através de
formulário  para  cada  um dos  itens,  e  também coletivas  dos  docentes,  técnicos,  o
Campus como um todo pode enviar sugestões. Que na semana passada tivemos uma
reunião sobre o PDI com a PR-3 onde estiveram presentes a Fátima, a Hemily, o prof.
Pedro, a profa. Cecília, a profa. Joanna, o Marcos e o Antônio e toda a Direção. A
Direção se  propôs a  reunir  com todas as  categorias  tendo o  prof.  Pedro  marcado
reunião com os docentes no 29/10 às 14:00hh, estando abertos para reunir com os
técnicos e os discentes para explicar, tirar dúvidas, conversar. O PDI tem uma parte
muito importante que são as políticas para o futuro da Universidade. Que é referente ao
período de 2020 à 2024. Tem um conjunto de metas bem factíveis, vai ser criado um
sistema de monitoramento anual. O PDI entra em consulta pública agora e os acertos
serão feitos de acordo com as sugestões enviadas. A profa. Fátima, Coordenadora
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dessa Comissão, que o objetivo deles é dar retorno para cada um que enviar uma
sugestão dizendo que a mesma foi lida, acolhida, pensada e até incorporada caso a
equipe  concorde.  Esse  PDI  foi  elaborado  por  todos  os  Pró-Reitores,  ela  própria
participou  de  uma  das  subcomissões.  Reforça  que  é  muito  importante  a  nossa
participação, o engajamento do corpo social da UFRJ porque é obrigatoriamente um
documento de construção coletiva. O texto é longo mas muito importante e que não se
arrependerão  de  ler,  pois  é  um  documento  para  nortear  as  nossas  ações,  é  um
documento  que  olha  para  o  passado  e  tudo  o  que  construímos  até  hoje,  aonde
chegamos hoje, e o projeta o futuro, aonde queremos chegar.  Vale muito a pena!

5  –  A  Diretora-Geral informa  sobre  os  projetos  que  foram  submetidos  para  as
emendas parlamentares de deputados sendo, 3 projetos para o deputado Ganime e 2
projetos para o deputado Molon. Que um dos projetos é o do prof. Ronaldo escolhido
pelo deputado Molon e que está em consulta pública até o dia 18/10 e pede para que
possam votar.  O projeto da Comissão de Infraestrutura foi  escolhido pelo deputado
Ganime para a próxima fase, na segunda-feira, às 11:15h será apresentado para a
equipe do mesmo e que espera trazer boas notícias nas próximas CDPXs sobre a
escolha  dos  projetos.  Que  estamos  buscando  recursos  extraorçamentários  para
resolver problemas, em especial, de infraestrutura. 

Na sequência, a Diretora-geral solicita que se manifestem quanto ao registro de
ausências justificadas. Comenta que a profa. Luisa está sendo substituída pela
profa.  Fabiana  e  pergunta  pelos  discentes  que  até  o  momento  não  haviam
comparecido,  dizendo  que  foram  enviadas  mensagens  no  dia  de  hoje  da
importância da presença dos mesmos. Que a única ausência justificada é a da
profa. Carolina que está em uma banca de dissertação de mestrado. A Daniele
avisou que está substituindo o Evandro.

Em seguida,  a  Diretora-geral  faz  a leitura  da pauta  com exclusão/inclusão de
itens. 1 -  Rotinas Acadêmicas; 2 - Aprovação da nova Coordenação do NUMPEX-Bio.
Novos coordenadores:  Luisa Ketzer,  Brunno Verçoza e Jasmin; 3 - Aprovação dos
nomes das profas. Andrea Claudia Ferreira e Mariella Alzamora como representantes
do Campus na organização geral da JICTAC; 4 - Homologação do pedido de professor
substituto  para  o  Campus; 5 -  Inclusão  da  doutora  Carolina  Lessa  Aquino
(Biomanguinhos-Fiocruz)  como membro  suplente  da banca  de  seleção  discente  do
PPG  em  nanobiossistemas; 6 -  homologação  da  continuidade  do  mandato  de
coordenação de curso do ProfiCiências da Profa Mônica M Lacerda;  7 - homologação
da nova composição do comitê deliberativo do ProfiCiências com a saída, a pedido, da
professora Lilian T Costa;  8 - Aprovação do parecer do projeto de extensão "Caxias é
Live" coordenado pela profa. Teresa C. Calegari- Silva;  9 - Aprovação do parecer do
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projeto de extensão "Concórdia Online" coordenado pela profa. Beatriz Blanco Siffer;
10 -  Aprovação do departamento da solicitação de avaliação de produção de outra
IFES; Foi incluído pela  Diretora-Geral o item 11 - Homologação da subcomissão do
CPA do Campus composta pelo prof. Hebert Guedes e a profa. Bianca Pizzorno, André
Martins e Alexandre Nascimento, Antônio Pedro e Marcos Vinícios. A pauta modificada
foi colocada em votação e aprovada. 

A Diretora-geral inicia a discussão dos itens: Quanto ao item 1, não houve rotinas
acadêmicas;  Quanto ao item 2, foi aprovado com 1 abstenção; Daniele registra sua
satisfação com a composição da Coordenação do Numpex-Bio, em especial  com a
presença do técnico Brunno Verçoza.  A  Diretora-Geral informa que o mesmo,  em
breve,  defenderá  tese  de  doutorado.  Que  a  escolha  do  Brunno  foi  baseada
exclusivamente  em critérios  técnicos;  Quanto  ao item 3,  A  profa.  Andrea  Cláudia
agradece a sua escolha e após o seu breve pronunciamento, o item foi aprovado com 1
abstenção; Quanto ao item 4, O prof. Marcel lê a carta de solicitação de 8 professores
substitutos, explica o critério de escolha das vagas e faz um breve pronunciamento e,
após  os  agradecimentos  da  Diretora-Geral,  O  prof.  Marcel,  a  pedido  da  mesma,
estima que o resultado será divulgado em 2 semanas. A Diretora-Geral avisa que o
professor substituto agora faz parte do orçamento da Universidade. O item foi aprovado
com  1  abstenção;  Quanto  ao  item  5,  Após  o  pronunciamento  do  prof.  Roberto
Jakomin, o item foi aprovado com 1 abstenção;  Quanto ao item 6, Após as falas da
Diretora-Geral e da profa. Mônica, a continuidade do mandato da mesma por mais 2
anos foi aprovada com 1 abstenção;  Quanto ao item 7, Após as falas da  Diretora-
Geral e da profa. Mônica, o item foi aprovado com 1 abstenção; Quanto ao item 8, a
Diretora-Geral procedeu a leitura do parecer emitido pelo técnico André Matias de
Moura e após falas e agradecimentos, o item foi aprovado com 2 abstenções; Quanto
ao item 9,, Após a leitura do parecer pela profa. Teresa, o item foi aprovado; Quanto
ao item 10, A Fátima explica que se trata do aproveitamento da produção docente do
prof.  Adriano  e  que  a  CPPD  disse  que  poderia  mas  que  teria  que  passar  no
departamento e depois na Congregação, e como não temos um departamento teria
que passar na CDPX. Que entendeu que deveria passar na Direção Acadêmica mas
que a mesma está representada na CDPX. O prof. Adriano explica que se trata do
tempo na UNIRIO, um pouco mais de 1 ano. A profa. Mônica pergunta e a Diretora-
Geral responde sobre a saída dos membros do CPPCD e a situação dos processos de
progressão, que os professores podem ficar tranquilos pois não há processo parado e
a que a Direção-Geral assumiu o papel da CPPCD nesse momento. Após a mudança
na  redação  do  item pela  Diretora-Geral para  “Aprovação  do  aproveitamento  de
atividades docentes realizadas pelo prof.  Adriano Côrtes durante exercício do
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Magistério Superior na UNIRIO para progressão docente”, o item foi aprovado com
1 abstenção; Quanto ao item 11, foi aprovado;

A Diretora-Geral coloca em votação se o Conselho aprova o pronunciamento da Jully
representante  dos  discentes  quanto  à  inclusão  de  item pois  a  mesma não  estava
presente no início da sessão. Como não houve manifestação contrária, foi aprovado.
Jully diz que não vai mais colocar o item pois conversou com os Coordenadores de
Biofísica e de Biotec que vão considerar o pedido dos aluno, mas que a cargo de
informação, tratou-se dos IBs, que alguns alunos pediram para ser em forma de revisão
bibliográfica  ou  resumos.  Pelo  fato  dos  laboratórios  não  estarem  funcionando
regularmente  esse  ano.  E  como  os  IBs  não  podem  ser  juntados  ou  com  uma
monografia, fizeram esse pedido. Um dos Coordenadores sugeriu que fosse passada
uma relação com os alunos que sugeriram isso e passou para os alunos. Que chegou
após  os  informes  mas  que  tem  um  informe  sobre  o  posicionamento  discente  em
relação a aprovação no Fundão de 32 créditos junto com o PLE, porque não foram
abertas disciplinas obrigatórias e quando forem abertas não conseguirão cursar pois
tem um limite menor de crédito e que gostaria de saber se tem algo que possa ser feito
para resolver. O prof. Marcel diz que como Coordenador da Biofísica conversou com os
alunos, que na Biofísica não é IB, é estágio supervisionado ou estágio avançado. E que
pretende  lançar  um  documento  hoje  ainda  pros  alunos  porque  algumas  dúvidas
realmente ficaram pendentes, que vai conversar com eles para saber dos casos, se
alguém está indo ao laboratório ou não, e sugere que essas questões de graduação
sejam realmente tratadas com os Coordenadores ou Direção Acadêmica seguindo o
caminho,  Secretaria  Acadêmica,  Direção de Curso e  Direção Acadêmica.  Que é o
melhor  caminho  ao  invés  de  ir  direto  para  a  CDPX  que  acaba  não  sendo  fórum
adequado. Que o NDE está sempre discutindo formas de defesa, mesmo antes do
ensino  remoto,  que  ainda  não  foi  deliberado,  mas  que  também  não  receberam
nenhuma demanda em particular dos alunos. Que apenas 1 aluno entrou em contato
sobre tempo de laboratório necessário e que ainda não foi deliberado. Lembrando que
no início do período entraram em contato para saber do planejamento da defesa deles
sabendo que seria remoto. Que o período para análise do PLE praticamente já acabou
e pede o favor para que a Jully adiante esse tipo de processo sendo mais específica
pedindo para falar dando o nome e o contato do aluno. Sobre o calendário de 2021 e
quantidade de créditos, temos uma versão preliminar da última resolução do CEG e
que não se debruçaram para entendê-la e tem se reunido para ter um posicionamento
do Campus mas que seria precoce falar alguma coisa sobre o limite dos 32 créditos.
Que vai programar uma reunião para a próxima semana para levar isso para os alunos.
Jully diz que vai orientar os alunos a entrarem em contato direto ou pedir para entrar
em contato por eles. O prof. Marcel reforça o caminho Secretaria Acadêmica, Direção
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de  Curso  e  Direção  Acadêmica.  Jully  diz  que  já  faz  esse  caminho  mas  sendo  à
distância  não tem como conversar,  bater  à  porta,  falar  e  já  era  o  último dia  para
inclusão do item de pauta na CDPX e que foi muito mais fácil conversar com o prof.
Marcel para resolver essa questão. Que conversou com o prof. Fernando também. E
sobre os 32 créditos, quer saber se tem como adaptar ou precisa seguir à risca? O
prof. Marcel responde que ainda vai precisar ler o que o CEG determinou, tem assistido
às lives mas a última durou 7 horas e ainda precisa ser aprovado pelo CONSUNI. E
não está com o detalhe se 32 créditos é PLE +  2020.1. Comenta que o Campus tem
números está comprometido para dar  aula remota e tem números impressionantes
disso. Jully agradece ao prof.  Marcel.  A  Diretora-Geral pede encarecidamente que
pelo menos um dos representantes discentes esteja na CDPX, que compreende as
dificuldades mas o Conselho sente a falta dos discentes, lembra da discussão sobre o
site nas primeiras sessões e que hoje está atualizado. Fala sobre o banner do Caxias é
Live e que esse detalhe demonstra o quanto os discentes são importantes. Que ainda
que se revezem, que estejam sempre presentes. Jully agradece e lembra que houve
tempo em que não havia represente discente e vê o quanto mudou para melhor. A
Diretor-Geral lembra que a Cecília é uma que sempre diz que precisamos de nossos
estudantes no Conselho. Que não lembra quando foi que os discentes não faziam falta
no Conselho mas que nesses últimos 5 meses grande parte do Conselho sentiu falta e
perguntou  por  vocês  e  disse  que  era  importante  que  estivessem.  Que  estamos
tentando que alunos de Pós-graduação entrem. Que é uma unanimidade a importância
da participação de vocês. Jully, que já havia agradecido, diz que estão se articulando e
que não irão faltar. O prof. Fernando diz que solicitou que aos alunos que enviassem
os IBs por escrito pois é algo que mexe com uma regra de uma disciplina, precisa
passar pelo colegiado do curso. Que os 32 créditos não estariam na resolução, que
assistiu as reuniões do CEG e do CONSUNI e lembra disso. Jully diz que pegou essa
informação  de  uma  postagem  do  DCE.  O  prof.  Fernando  diz  que  abriu  agora  a
resolução 9 de 2020 e não viu nada sobre isso, lembra de terem comentado mas não
deliberado. Pede para que a Jully envie a postagem do DCE. A Diretora-Geral passa a
palavra para a profa. Joanna que não consegue falar por problemas técnicos.

Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  DIRETORA-GERAL  PROFA.  JULIANY  COLA
FERNANDES RODRIGUES, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às
15 horas e 52 minutos. Eu, CÉZAR SILVEIRA SAMY, SECRETÁRIO DA SESSÃO,
para constar, lavrei a presente ata que, aprovada na sessão de 30 de outubro de 2020,
é  assinada  por  mim  _________________________________________,  e  pela
DIRETORA-GERAL PROFA. JULIANY COLA FERNANDES RODRIGUES.
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______________________________
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