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

ATA DA 80ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO PROVISÓRIO DO
CAMPUS DUQUE DE CAXIAS – PROFESSOR GERALDO CIDADE, REALIZADA SOB
A  PRESIDÊNCIA  DA  PROFESSORA  E  DIRETORA-GERAL  JULI14ANY  COLA
FERNANDES  RODRIGUES, DIA 14  DE  MAIO  DE  2021,  ÀS  14  HORAS  E  50
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.  Juliany  Cola  Fernandes
Rodrigues  (Diretora  Geral),  2.  Prof.  Marcel  Menezes  Lyra  da  Cunha  (Diretor
Adjunto  Acadêmico),  3.  A técnica-administrativa  Daniele  (Suplente  do  Diretor
Adjunto  Administrativo),  4.  Prof.  Fernando  Luiz  Ferreira  Rodrigues
(Coordenador  de  Graduação  em Ciências  Biológicas:  Biotecnologia), 5.  Prof.
Marcus  Vinícius de  Oliveira  Moutinho  (Coordenador  de  Graduação  em
Nanotecnologia),  6 Profa.  Marisa Carvalho Suarez (Suplente do Coordenador
de Graduação em Biofísica),  7.  Prof.  Francisco José Pereira Lopes (Suplente
da Coordenadora de Pós-graduação em Nanobiossistemas), 8. Profa. Carolina
Alves  da  Cunha  de  Azeredo  Braga  (Coordenadora  do  Profibio),  9.  Profa.
Mônica de Mesquita Lacerda (Coordenadora do Proficiências), 10. Profa. Érika
Cristina  Gonçalves  Aguieiras  (Representante  dos  Professores  Adjuntos),  11.
Prof.  Raphael  do  Carmo  Valente  (Representante  dos  Professores  Adjuntos),
12. Antônio Pedro Paulo da Silva (Representante Discente de Graduação e de
Pós-Graduação),  13.  Hemily  Gleise  de  Queiroz  Silva  (Representante  dos
Servidores  Técnico-administrativos  em  Educação)  e  14.  Marcos  Antônio
Carneiro  Martins  (Suplente  de  Representante  dos  Servidores  Técnico-
administrativos em Educação).  Participaram da Sessão sem direito à voto:
1.  Profa.  Joanna  Maria  Teixeira  de  Azeredo  Ramos  (Suplente  de
Representante  da  Extensão),  2.  prof.  Wiliam  Correa  Tavares  (Suplente  de
Representante dos Professores Adjuntos), 3. O técnico-administrativo Evandro
Costa  de  Souza  (Diretor  Adjunto  Administrativo).  A sessão  foi  precedida  da
apresentação do prof. Vantuil Pereira do CFCH, coordenador do Movimento de
Negros e  Negras da UFRJ.  A Diretora-geral  dá início a  sessão colocando
em votação a ata da 79ª sessão do CDPX de 30 de abril  de 2021, que foi
previamente encaminhada a todos os Conselheiros por e-mail. Não houve
nenhuma manifestação contrária a sua aprovação. A Diretora-geral  passa
aos informes: 1 – A Diretora-geral informa sobre a boa notícia dessa semana
com a mudança dos laboratórios didáticos de química e biologia e também do
laboratório da nano que tinha equipamentos no contêiner da biblioteca. Com a
ajuda  e  o  apoio  da  Prefeitura  Universitária  e  de  uma empresa  especializada
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em  conjunto  com  o  Evandro  e  os  coordenadores  dos  laboratórios,  os  profs.
Natasha,  Pedro  e Felipe  e  seus técnicos que trabalharam o final  de  semana
inteiro que começou na semana anterior.  A única coisa que não conseguimos
mudar  foram  os  reagentes  inflamáveis  que  a  empresa  não  tinha  permissão
para transportar.  Com o orçamento do ano passado foi  contratado um serviço
para  fazer  todo  o  mobiliário  dos  laboratórios  de  química  e  biologia  que  foi
essencial  para que os nossos técnicos possam realizar organizar e arrumar o
laboratório de forma adequada. Nós ainda temos um problema com relação a
energia elétrica mas que a empresa vai fazer os ajustes de carga para poder
ligar  os  equipamentos.   Que  irá  colocar  no  Broadcast fotos  e  vídeos  que  a
profa.  Natasha  enviou  arrumação  do  laboratório  de  nanotecnologia.  Outro
informe é sobre a questão do orçamento que saiu nos jornais, não somente da
UFRJ  mas  todas  as  instituições  federais.  Na  semana  passada  o  Campus
recebeu  o  valor  do  seu  orçamento  anual,  até  o  ano  passado  recebíamos  3
parcelas no valor de R$ 120.000,00 no total de R$ 360.000,00, apesar de nos
últimos 2 anos não termos recebido a 3ª parcela,  em 2019 foi  o primeiro ano
que não recebemos, no ano passado nem recebemos a 2ª parcela completa. O
nosso orçamento, que está defasado, pois tem muitos anos que vivemos com
esse orçamento,  que é  anterior  a  nossa expansão,  da  época do Geral,  2013
mais ou menos. Para o ano de 2021 inteiro nós recebemos aproximadamente
R$  76.403,25  ,  para  conhecimento  de  todos,  divididos  em  2  rubricas,  R$
48.620,00  de  serviço  e  R$  27.783,00  de  consumo.  Que  depois  pode
disponibilizar  mas  está  disponível  no  site  da  PR-3  como  é  distribuído  o
orçamento participativo, liberaram apenas R$ 7.000.000,00 para distribuir para
todas as  unidades,  o  nosso orçamento  deve ter  sido  cortado em 70%, então
temos  um  orçamento  que  é  o  menor  de  toda  a  nossa  existência,  sem  a
perspectiva  de  algum  aumento  ao  longo  do  ano.  A  situação  financeira  da
Universidade é calamitosa, dramática, é realmente muito grave, mesmo com a
liberação da 2ª metade do orçamento da UFRJ, ainda tem um bloqueio de R$
42.000.000,00, então o orçamento que Universidade tem disponível hoje é R$
257.000,000,00,  sem ter  recebido nenhum centavo para investimento;   2 – O
prof.  Marcel  informa  da  alteração  do  calendário  para  trancamento  para  o
pedido de inscrição de disciplina tem novas datas,  de 12/05 até o dia  17/05.
Foi aprovado pelo CONSUNI as datas para o próximo período letivo 2021-1, de
12/07/2021  à  23/10/2021,  e  2021-2,  de  15/11/2021  à  12/03/2022.  Como  3º
informe,  foram  concedidas  todas  as  vagas  solicitadas  para  professores
substitutos;   3 –  A profa.  Carol  divulga  2  eventos,  o  Pint  of  Science,  cujo  o
braço  do  festival  na  cidade  de  Petrópolis  é  coordenado  por  ela,  outros
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docentes  e  estudantes  do  nosso  Campus,  e  que  será  transmitido  pelo  canal
Caxias é Live, teremos duas lives referentes ao festival,  nos dias 18 e 19 às
17:00h,  uma  será  sobre  ciência  e  produção  de  cerveja,  com  cientistas  e
empreendedores da área mas todas mulheres,  incluindo uma das convidadas
que é a Reitora Denise Freire, e no dia 19, será sobre “Tudo o que você queria
perguntar  sobre  a  Covid  mas  não  tinha  coragem  de  perguntar”,  com
convidados  de  2  grupos,  o  do  Observatório  Covid  Brasil  e  o  grupo  “Qual
mascará?”.  E  na semana que vem,  o  grupo de  Parentalidade  e  Equidade de
Gênero, tem um evento sobre maternidades plurais,  com conferências e lives
do dia 18 ao dia 21.  A Diretora-geral solicita que se manifestem quanto ao
registro  de  ausências  justificadas.  As profas.  Teresa,  Janaína  e  Andrea
Freitas estão em sala de aula. E o aluno Marcos Torres em ato em defesa da
UFRJ.  A Diretora-geral  fez  a  leitura  da  pauta,  com exclusão/inclusão  de
itens.  Foi excluído o Item 1 –  Rotinas Acadêmicas, e os demais itens foram
renumerados  passando a  ser: Item 1 –  Edital  de  seleção  discente  para  o
PPG ProfiCiências -  ano 2021,  Item 2 –  Comissão organizadora e comissão
de seleção  do edital  2021  do PPG ProfiCiências,  Item 3 -  Homologação da
criação do Comitê de Assessoramento da Gestão Orçamentária e Financeira -
CAOF-Caxias  -  e  composição  (pedido  de  vistas  Daniele),  Item  4  -
Homologação do relatório de avaliação do estágio probatório dos professores
Ana Paula  Santos,  Natasha Midori  e  Pedro  Romano,  Item 5  - Parecer  sobre
criação  do  Grupo  de  Pesquisa  “Nanotecnologia  Aplicada  ao  Meio  Ambiente”,
Item 6 - Homologação do parecer  emitido  pela  Comissão de Infraestrutura  e
Projetos  Institucionais  para  o  Edital  de  Espaço  n.  369  publicado  em
24.09.2020  no  Boletim  da  UFRJ.  A  pauta  modificada  foi  colocada  em
votação e aprovada por unanimidade.  A Diretora-geral inicia a discussão dos
itens: Quanto aos item 1 e 2, foram apresentados pela profa. Mônica e votados em
bloco,  sendo aprovados  com 1 abstenção; Quanto ao item 3,  após a projeção da
apresentação pela Vice-diretora Administrativa complementada pela Diretora-geral,
o item foi aprovado com 1 abstenção; Quanto ao item 4, A profa. Ana Paula Santos
teve notas 184, 162,5 e 195, a profa. Natasha Midori teve notas 185,5, 173,5 e
185, e o prof. Pedro Romano teve notas 193, 195 e 195, o item foi aprovado por
unanimidade; Quanto ao item 5, após a leitura do parecer pelo prof. Marcus, o item
foi aprovado por unanimidade; Quanto ao item 6, após a apresentação pela Diretora-
geral  e  complementação  pelo prof.  Wiliam,  o  técnico  Marcos  agradeceu  toda  a
equipe da CIPI, que viu no novo texto que a questão suscitada na última sessão foi
retificada,  tendo  ficado  muito  bom.  A profa.  Mônica  pergunta  se  a  avaliação
contemplou  os  espaçõs  mal  dimensionados  do  Campus,  muita  gente  em  espaço
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pequeno,  pouca  gente  em espaço  grande,  e  se  no  recurso  isso  será  considerado
também? A  Diretora-geral  respondeu que  a  CIPI  precisa  avançar  e  fazer  uma
avaliação criteriosa dos espaços e que ficou muito claro que precisamos construir um
prédio, e que se houver recurso vão rever sim. A profa. Joanna perguntou se a sala C-
111 será realmente cedida para a extensão e se está pronta para uso por conta do
cheiro forte? A Diretora-geral respondeu que a sala foi liberada pela Delurb e o cheiro
melhorou mas que parece que piora com o calor. O item foi aprovado por unanimidade.
A Diretora-geral comunica que a Direção fez 1 ano que está a frente do Campus, e
que não existe Direção sozinha, sem vocês, o que cargo que ocupo não faz o
menor sentido, fiquem tranquí-los, posso dizer por mim e toda a minha equipe.
Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  profa  e  DIRETORA-GERAL JULIANY  COLA
FERNANDES RODRIGUES, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às
16 horas e 30 minutos. Eu,  CÉZAR SILVEIRA SAMY, SECRETÁRIO DA SESSÃO,
para constar, lavrei a presente ata que, aprovada na sessão de 28 de maio de 2021, é
assinada por mim e pela Diretora-geral.

Cézar Silveira Samy
SIAPE  1868974

__________________________________
Profa.  Juliany Cola Fernandes Rodrigues
Diretor-geral do Campus Duque de Caxias

SIAPE  1725455
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