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ATA DA 72ª 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 27 DE NOVEMBRO DE 2020, ÀS 14 HORAS E 07
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.  Profa.  Carolina  Alvares  da  Cunha  de  Azeredo
Braga (Vice-Diretora Adjunta Acadêmico), 3. O técnico-administrativo Evandro
Costa  de  Souza  (Diretor  Adjunto  Administrativo),  4.  Prof.  Fernando  Luiz
Ferreira  Rodrigues  (Coordenador  do  Curso  de  Graduação  em   Ciências
Biológicas:  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), 8. Prof.
Roberto Jakomin (Coordenador de Pós-graduação em Nanobiossistemas),  10.
Profa. Luisa Andrea Ketzer (Coordenadora de Pós-graduação em Bioquímica e
Biologia  Molecular),  11.  Profa.  Maria  Cecília  Menks  Ribeiro  (Representante
dos  Professores  Associados),  12.  Profa.  Andrea  Cláudia  Freitas  Ferreira
(Representante dos Professores Associados), 13. Prof. Wiliam Correa Tavares
(Suplente dos Representantes dos Professores Adjuntos), 14. Marcos Vinícius
Torres  da  Silva  (Suplente  dos  representantes  discentes  de  Graduação  e  de
Pós-Graduação),  17.  Fátima  Cristina  dos  Santos  (Representante  dos
Servidores  Técnico-administrativos  em  Educação),  18.  Hemily  Gleise  de
Queiroz  Silva  (Representante  dos  Servidores  Técnico-administrativos  em
Educação). Participou da sessão o seguinte conselheiro sem direito a voto: 1.
Silas  Pessini  Rodrigues  (Vice-Diretor  Geral);  A  Diretora-geral  coloca  em
votação a ata da 71ª sessão do CDPX de 13 de novembro 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: 1 – A Diretora-
geral compartilha em tela a apresentação da versão beta do sistema Àgora na
internet.  Que  é  a  nova  plataforma  da  UFRJ  para  o  mapeamento  das
competências com o objetivo de incrementar  a interação da Universidade em
áreas  de  pesquisa  e  tecnológica  com  instituições  públicas  e  privadas.  Foi
desenvolvida  pela  equipe  orientada  pelo  Prof.  Cláudio  Miceli  do  Instituto  de
Matemática,  COPPE, pelo NCE e estudantes ligados à ele.   A plataforma vai
coletar todos os dados do Lattes para facilitar a produção acadêmica de toda a
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UFRJ, e mais tarde de outras plataformas também. A Diretora-geral avisa que
vai  enviar  por  e-mail  para  que  possam  começar  a  explorar  e  mandarem
sugestões e feedbacks sobre os problemas encontrados aos desenvolvedores.
E coloca o link no chat:  http://agora.labnet.nce.ufrj.br;  2 – A profa. Carolina informa
sobre  a  finalização  da  inscrição  em  disciplinas  e  o  lançamento  de  notas  do
semestre anterior para o início do semestre 2020/1 já na próxima semana. Que
alguns docentes relataram dificuldades para  o  lançamento  de notas  no SIGA
mas  que  foi  resolvido  posteriormente  reiniciando-se  o  site.  Informa  que  os
concursos  para  vagas  de  Genética,  Química  e  Biologia  Celular  estão  em
andamento e que foi recebido um número impressionante de inscrições, 33, 41
e 90 respectivamente. Que Biologia Celular e Química já realizaram a 1ª etapa
eliminatória do concurso, que é a análise de currículo.  Temos um número um
pouco menor de pessoas concorrendo e que para Genética isso irá ocorrer no
início  da  próxima  semana.  Então,  até  o  final  da  próxima  semana  teremos  o
resultado  desses  3  processos  seletivos  para  que  a  contratação  dos
professores  substitutos  ocorra  o  mais  rápido  possível  para  que  comecem  a
atuar  nas  primeiras  semanas  do  semestre  que  está  se  iniciando.  O  prof.
Herbert  faz  um a  parte  para  informar  que  ficaram 13  candidatos  de  Biologia
Celular  e  os  critérios  para  a  seleção dos candidatos,  e  a  profa.  Carolina  diz
que  ficaram  13  também  para  Química.  Como  último  informe  diz  que  poucos
docentes solicitaram a criação de turmas no Moodle para o próximo semestre,
que ela,  o prof.  Marcel  e o prof.  Fernando estão realizando essa inserção de
turmas  e  que,  salvo  engano,  apenas  2  docentes  pediram;  3  –  Marcos,
representante  dos  discentes,  informa,  dá  um  parecer  sobre  como  estão  os
alunos nesse período de inscrições. Que agora é para valer porque o PLE foi
um  tipo  de  teste.  Que  os  alunos  estão  tendo  algumas  dificuldades.  Uma
dessas  dificuldades  é  a  falta  de  matéria  obrigatória,  que  os  alunos  estão
querendo saber aonde estão elas. Que os alunos de Nano foram os que menos
tiveram  dúvidas,  os  de  Biotec  tiveram  bastante  dúvidas  e  Biofísica  mais  ou
menos.  Outra  dificuldade  informada  foi  a  de  que  nem  todos  os  professores
conseguiram  registrar  a  nota  no  sistema  ainda  e  nem  conseguiram  falar
diretamente  com  os  alunos.  Que  a  profa.  Carolina  conseguiu  explicar  um
pouco em seu informe anterior. Isso resulta em  que os alunos que iriam puxar
matéria acabam não conseguindo porque precisam da matéria anterior para se
registrar  na nova.  E alguns acabam não se cadastrando ou ficam com receio
de  não  ter  vaga  por  causa  do  limite  de  vagas.  Que  está  recebendo  muitas
reclamações sobre a falta de nota de matéria cursada no PLE. E queria saber
se  algumas  matérias  podem  ter  o  número  de  vagas  aumentado  como  por
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exemplo Cálculo I. Que a troca de professores também confundiu os alunos. E
também o curso  de  Programação  pelos  alunos  de  Biotec,  que  querem muito
um  aumento  de  vagas,  os  alunos  dos  cursos  de  Nano  e  Biofísica  não
reclamaram  muito.  Que  precisa  de  informações  transparentes  para  poder
passar para os alunos e que algumas, como a do Colegiado, não encontra nem
no  site,  sugere  uma  ata  dessas  reuniões  pois  precisa  saber  quem  é  o
representante  dos  alunos  para  poder  conversar  com  ele  diretamente.  Dá  o
exemplo do COAA que está perfeito no site e que nem sabia do NDE. Que não
está  conseguindo  acompanhar  o  Colegiado,  por  tanto,  e  queria  saber  se  de
algum  modo  pode  ter  acesso.  A Diretora-geral  diz  que  vai  chamar  os
estudantes  para  uma reunião  e  que  ele  pode  procurá-la  e  fara  de  tudo  para
ajudar  a  não ser  que realmente  não possa,  e  passa a  palavra  para  a profa.
Carolina.  A profa.  Carolina,  começa  dizendo  que  podem ter  uma  conversa
mais  tarde,  e  começa  esclarecendo  alguns  pontos,  que  podem  procurar  a
Direção  Acadêmica  como  representante  dos  alunos,  que  vários  fizeram  isso
nesse  período,  que  atendeu  a  todos  mas  não  sabe  se  conseguiu  resolver
todos  os  problemas  por  alguma  impossibilidade.  Que  a  resolução  CEG
determina  que  a  quantidade  de  vagas  oferecidas  nas  disciplinas  precisa  ser
igual a quantidade de vagas oferecida em 2019. Que algumas disciplinas não
foram  oferecidas  pois  já  foram  oferecidas  anteriormente  e  que  as  outras
disciplinas que os docentes dão precisam ser oferecidas também. Que o PLE
não  foi  um teste  e  será  contabilizado  no  período  letivo  de  2020-1.  Que  tem
conversado  com  os  docentes  das  disciplinas  nas  quais  foi  percebida  a
necessidade do aumento  de vagas e que nesse momento está sendo vista  a
possibilidade  de  aumento.  Que  realmente  o  prazo  para  lançamento  e  a
inscrição  em disciplinas  está  espremido,  que  isso  pode  estar  causando  uma
certa  confusão  e  que alguns  docentes  tentaram antecipar  o  lançamento  mas
só  foi  aberto  no  dia  24/11.  Que  com relação  ao  colegiado  dos  cursos,  acha
melhor  os  Coordenadores dos cursos esclarecerem e que podem deixar  isso
mais  claro  no  site  e  em uma  reunião.  A profa.  Marisa  comenta  que o CEG
determinou que o total de créditos do PLE + 2020.1 fosse igual à 32 créditos e
que a nossa Unidade não acatou essa decisão adiando para 2020.1. Que isso
gerou  problemas  para  a  gente  mas  foi  benéfico  aos  alunos  pois  terão  a
possibilidade de cursar  mais  créditos  do que a  maioria  dos alunos da UFRJ.
Tudo isso pensando nos alunos. Pede para que fiquem atentos pois o período
de trancamento é curto, logo em dezembro. Por tanto, terão que perceber logo
para  conseguir  trancar.  Que  também estão  vendo  a  questão  do  aumento  de
vagas e  pede para  que  ninguém desista  agora.  Marcos diz  que já  entendeu
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um  pouco  melhor,  que  podem  conversar  melhor  depois  e  diz  que  o  nosso
Campus foi elevado a outro patamar com relação a questão dos créditos. Mas
que mesmo assim, isso gerou confusão, mesmo com as notas do SIGA, já que
recebeu várias mensagens de alunos sobre isso.  A profa.  Marisa reconhece
que  acabou  divulgando  coisas  equivocadas  com  relação  a  isso  porque  não
estava acompanhado de perto mas que acabou retificando-as. Marcos encerra
sua  fala  agradecendo.  A Diretora-geral reforça  que  uma  roda  de  conversa
com  todos  pode  ser  agendada  para  esclarecimento  das  organizações  do
Campus;  4  –  A Diretora-geral  informa  que  está  acontecendo  a  licitação  da
subestação elétrica do Campus. Que a previsão de contratação é ainda esse
ano  com início  no  próximo  ano.  Informa  também que  foi  enviado  um projeto
para a FAPERJ, orçado em R$ 466.000,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil
reais),  no  edital  sobre  educação  digital  inclusiva  com  o  título  “Produção  de
mídia digital no Campus UFRJ Duque de Caxias, do Ensino Básico de Ciências
Naturais à Nanobiotecnologia” que teve a adesão de 27 docentes mas com a
participação de todos,  e a ideia é montar um estúdio de gravação,  de edição
de vídeos para vídeo aulas. E que acredita termos chance de ganhar. A profa.
Marisa pede ao Marcos para que acompanhe as inscrições em disciplinas e a
questão  das  vagas;  5  -  A  profa.  Cecília fala  sobre  o  processo  de  sua
aposentadoria que está em tramitação; o período se encerra em janeiro/21, e
como  está  aproveitando  para  tirar  o  que  resta  de  férias,  não  estará  mais
disponível  para  participar  da  CDPX,  que  já  informou  aos  outros  professores
associados  que  não  será  mais  representante,  e  que  é  a  última  sessão  que
participa.  Mas  que  irá  continuar  fazendo  algumas  atividades  com  alunos.  A
Diretora-geral diz  que  no  final  da  Sessão  irá  fazer  um  encerramento  da
participação da profa. Cecília no Conselho.  O prof.  Silas diz que precisamos
ter  uma cerimônia para anúncios como esse.  A Diretora-geral,  por  sugestão
do  prof.  Silas,  diz que precisamos ter uma cerimônia de agradecimento. Que
se  todos  chegaram  a  prof.  associado  I,  a profa.  Cecília foi  uma  das
responsáveis, que então cuidou de nossas carreiras pois tem muito colega que
não quer participar de banca de promoção e progressão. Que deixou sim seu
legado e faz parte da nossa história. E está saindo deixando as portas abertas
e será sempre muito bem recebida e deixando um presente, a doação da obra
de arte. Vamos sentir a sua falta. O prof. Herbert diz que no último dia de aula
da profa. Cecília quase encaminhou para o Campus mas disse que ela ainda
daria alguma aula, que a Direção organizaria isso para uma despedida oficial.
Que seria  importante ter esse encontro.  A profa.  Marisa diz que poderia ser
uma  palestra  na  abertura  do  período.  A Diretora-geral diz  que  a profa.
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Cecília faz uma linha de trabalho com doenças cromossomiais graves, que o
Campus  deveria  conhecer.  O prof.  Silas diz  que  gostaria  de  saber  como  a
profa.  Cecília se  preparou  para  a  última  aula  pois  pensa  como  seria  a  sua
última aula. A profa. Cecília diz que do primeiro ao último dia de aula é como
se  estivesse  em meio  a  um vendaval.  Por  exemplo,  deu  aula  com o  Moodle
fora  do  ar.  Que  tem  plano  de  aula  mimeografado  ainda,  slides  de  todo  o
conteúdo,  transparências,  que  então  passou  por  várias  formas  de  ensinar,
chegando  na  forma  remota.  Que  já  havia  participado  do  ensino  à  distância,
que então não era  uma novidade  e  que  trabalhou  com mimeógrafo,  projetor,
retroprojetor,  data show e agora com as plataformas remotas.  Do começo ao
fim  pegamos  no  tranco,  é  sempre  uma  aventura.  A Diretora-geral comenta
que  chegou  no  AVA  que  muitos  tem  medo.  A profa.  Cecília diz  já  ter
trabalhado  com  essa  plataforma  mas  não  dessa  forma  e  diz  que  vai  ver
quando o “vácuo”  chegar  pois  ainda não chegou.  A Diretora-geral diz  que a
profa.  Cecília  vai  descansar  e  encontrar  o  caminho.  A Diretora-geral solicita
que se manifestem quanto ao registro de ausências justificadas.  Que são, das
profas. Mônica, dando aula no Proficiências, Bianca Ortiz, por estar de férias, e Joanna
Ramos, por motivo de saúde. Os profs.  Pedro e Marcel,  ambos de férias, estavam
representados pelos  seus respectivos suplentes. A Diretora-geral  fez  a leitura da
pauta  com exclusão/inclusão de  itens: Item 1  –  Rotinas  Acadêmicas;  Item 2  –
Homologação da Banca para o concurso de professor substituto para vaga de Química:
Profa.  Thais Delazare (profa.  do Instituto  de Química/UFRJ,  membro externo)  Prof.
Robson  Roney  (membro  interno),  Prof.  Pedro  Romano  (membro  interno)  e  Profa.
Bianca  Pizzorno  (suplente);  Item 3  -  Homologação  da  Banca  para  o  concurso  de
Biologia Celular, composta pelos seguintes nomes: Herbert Leonel de Matos Guedes –
Membro  Interno  (UFRJ/Caxias),  Luiz  Gustavo  Feijó  Dubois  -  Membro  Interno
(UFRJ/Caxias),  Bruno  de  Almeida  Carlos  de  Carvalho  Pontes  -  Membro  Externo
(ICB/UFRJ)  e  Andrea  Claudia  Freitas  Ferreira  -  Suplente  (UFRJ/Caxias);  Item 4  –
Homologação da lista de candidatos inscritos para o concurso de Biologia Celular; Item
5 – Homologação da lista de candidatos inscritos para o concurso de Química; Item 6 –
Homologação  da  ata  parcial  contendo  o  item  5  que  foi  discutido  na  71ª  Sessão
Ordinária  da CDPX;  Item 7 – Homologação da Banca do concurso para  professor
substituto  para  a  vaga  de  Genética:  William  Corrêa  Tavares  –  Membro  Interno
(UFRJ/Caxias), Teresa Cristina Calegari Silva -Membro Interno (UFRJCaxias), Beatriz
Mello – Membro Externo (Departamento de Genética/UFRJ) e Janaína Fernandes -
Suplente (UFRJ/Caxias); Item 8 – Homologação da lista de inscritos do concurso para
professor substituto para a vaga de Genética;  Item 9 – Movimentação do professor
Herbert  Leonel  de  Matos  Guedes  e  alocação  de  uma  vaga  para  Imunologia;  A
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Diretora-geral  incluiu  os  seguintes  itens: Item  10  – Indicação  dos  nomes  dos
professores Bianca Ortiz e William Correa Tavares como membros do Comitê local da
JICTAC;  Item 11 – Homologação do resultado da avaliação do pedido de progressão
de adjunto 2 para adjunto 3 de Bianca Pizzorno Backx;  Item 12 – Homologação do
resultado da avaliação do pedido de promoção de adjunto  4 para  associado 1  de
Camila Silva de Magalhães e Franklin de Lima Marquezino; Item 13 - Homologação do
resultado da avaliação do pedido de progressão de associado I para associado II de
Francisco José Pereira Lopes; Quanto ao item 1, foi informado sua inexistência
pela profa. Carolina e o mesmo retirado de pauta pela Diretora-geral,  sendo os
itens seguintes renumerados, ficando a pauta com 12 itens por tanto.  A pauta
modificada foi  colocada em votação e aprovada por unanimidade. A Diretora-
geral inicia a discussão dos itens: A Diretora-geral propõe votar os itens de 1 à 7
em bloco, tendo sido os mesmos aprovados por unanimidade; Quanto ao item 8,  a
Diretora-geral  fez um breve relato da situação, que começou no ano passado, e diz
que a Direção não pode manter quem não queira ficar, mas que o prof. Herbert  é o
único  responsável  por  disciplinas  da  área  de imunologia,  que sua saída  deixa  um
buraco sem ninguém para cobrir. Então, que a Direção colocou que seria essencial a
sua substituição e que só deixasse o Campus depois que houvesse esse prof. que o
substitui-se. Que o papel da Direção é pensar no bem coletivo do Campus e que o
professor substituto precisa ser um professor efetivo.  Que assim como foi com a vaga
para  Química,  conversaram  com a  profa.  Carolina  e  o  prof.  Marcel  e  com  os
Coordenadores  de  curso  antes  de  trazer  para  o  Conselho.  Que o  prof.  Herbert
conseguiu o professor para substituí-lo junto à Reitora mas que não é completamente
garantido. Que o Campus perdeu 3 profs. nos últimos tempos. Então, o posicionamento
atual da Direção é o mesmo posicionamento da Direção anterior que no início do ano
condicionou em ata a saída do prof. Adriano com a chegada de outro professor. No
caso do prof. Herbert,  se fossem disciplinas eletivas não precisaria mas como são
obrigatórias, vai precisar também. Que é missão da Direção e do Conselho proteger o
Campus no seu todo coletivo.  Que os  cursos de graduação não podem ficar  sem
professor de imunologia. O Conselho autoriza que o prof. Herbert  fale, e o mesmo
agradece a Direção-geral e conta de sua história no Campus, aonde começou e que
deve ao Campus, mas que trabalha em 3 lugares (o Campus, a UFRJ fundão e a
Fiocruz) e teve essa conversa franca com a Reitora que se comprometeu em dar uma
vaga de 40hrs DE para o Campus. Que sempre teve essa preocupação em não sair do
Campus enquanto não houvesse um substituto. Que está presente para tirar dúvidas e
deixa o seu carinho e amor pelo Campus Duque de Caxias, que o Campus é uma
realidade e que vai crescer muto ainda. E agradece e tranquiliza o Conselho de que
não será um até logo mas um estamos juntos. A profa. Marisa pergunta sobre a vaga
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e a Diretora-geral responde que seria um novo concurso mas que a Reitora descobriu
um quadro de vagas disponíveis e está dando para algumas unidades. Que a mesma
disse que daria uma vaga para essa permuta. Que como tem o aproveitamento dos
editais 860 e o 10.054.até o final do ano, a Direção encontrou um concurso válido com
5  candidatos  classificados  de  2018  prorrogado  pela  Reitora.  Então,  abriu-se  essa
oportunidade. Na verdade, não haverá uma troca, ganharemos uma vaga da Reitora
que foi pactuada com o prof. Herbert. Então, a saída do mesmo está condicionada a
posse de um novo professor na cadeira de imunologia e que estamos batalhando para
que seja aproveitamento de um concurso que pode ser mais rápido. Que o ideal seria
um novo concurso mas a situação atual do país não permite e pode ser positivo para o
Campus. E reforça que o Campus não pode continuar perdendo docentes e que a
UFRJ tem que dar as condições necessárias para o ensino, a pesquisa e a inovação.
Que  as  pessoas  tem o  direito  mas  precisamos  trabalhar  para  reduzir  a  perda  de
docentes para a Sede. Que assim como acolhemos o prof. Herbert, pedimos que ele
acolha também os anseios do Campus também.  O prof. Herbert concorda que é a
forma correta. A profa. Marisa pergunta se olharam o Currículo do candidato, se o
mesmo realmente é da área de imunologia, e  a Diretora-geral responde que sim.  O
prof. Silas diz que essa vaga não tem relação com as movimentações internas do
Campus  e  que deixaram claro  para  a  Reitora que  nós não estávamos fazendo a
solicitação dessa vaga. Que está passando pelo Conselho pois o processo não pode
ser aberto sem a aprovação e para deixar claro o critério para as movimentações, que
a direção está de olho nas lacunas apontadas pelo prof. Fernando. A Diretora-geral
reforça que o  prof. Herbert procurou  a Reitora que olhou para o Campus também,
pois um professor 40hrs DE pode ser melhor para o Campus.  Após a discussão,  o
item  passou  a  ter  a  seguinte  redação:  “Movimentação  do  professor  Herbert
Leonel de Matos Guedes condicionada à posse de um novo docente 40 hrs DE,
em uma vaga para a Imunologia“, tendo sido aprovado com 1 abstenção; Quanto
ao item 9, após a breve fala da profa. Andrea, o item foi aprovado com 1 abstenção;
Quanto ao item 10,  a pontuação atingida  foi  de  195 pontos  pelos 3 membros da
banca. A profa. Cecília sugere um roteiro de como a banca deve proceder através do
SEI.  A  Diretora-geral diz  que  foi  o  propósito  da  Direção,  desde  o  início,  cujo
documento já está sendo montado mas por ter tido Covid, está apagando incêndio, que
a CPPCD iria fazer e que a prioridade é do relatório da CPA no momento, mas assim
que terminar, vai fechar isso e convidar docentes para a Comissão porque não dá para
ficar  com a Direção.  O tem foi  aprovado por  unanimidade; Quanto ao item 11, a
pontuação atingida pelo prof. Franklin foi de 172 pontos pelos membros da banca e a
pontuação da profa. Camila foi de 163 pela mesma banca. O item foi aprovado por
unanimidade; Quanto ao item 12, a  pontuação atingida  foi  de 145,5  por  parte  da
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banca.  A Diretora-geral aproveita para pedir que a Comissão que está revendo as
normas de progressão finalize as normas. O item foi aprovado por unanimidade; Antes
de encerrar a Sessão, a Diretora-geral pede uma salva de palmas para a profa.
Cecília  por  estar  se  aposentando e  convida-a  para  as  cerimônias  futuras  do
Campus.  Todos  atendem  ao  pedido  abrindo  os  seus  microfones  e  batendo
palmas em sua homenagem. A profa. Cecília agradece e diz que nunca sonhou
com esse dia, por ser distante, mas temos que deixar o caminho para outras
pessoas. A Diretora-geral diz que vai deixar um buraco com a sua experiência,
fazer falta e agradece por tudo. 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  59  minutos.  Eu,  CÉZAR  SILVEIRA SAMY,
SECRETÁRIO DA SESSÃO,  para  constar,  lavrei  a  presente  ata  que,  aprovada na
sessão de 11 de dezembro de 2020, é assinada por mim e pela DIRETORA-GERAL.

______________________________

Cézar Silveira Samy
SIAPE  1868974

 
______________________________

Profa. Juliany Cola Fernandes Rodrigues
Diretora Geral do Campus Duque de Caxias

SIAPE  1725455

ATA_CDPX_72ª_ 27/11/2020                                                                                                                         página 8


