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ATA DA 84ª 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 30 DE JULHO DE 2021,  ÀS   14 HORAS E 15
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.  O técnico-administrativo  Evandro  Costa  de
Souza (Vice-Diretor  Adjunto Administrativo),  3.  Prof.  Marcel  Menezes Lyra da
Cunha  (Diretor  Adjunto  Acadêmico),  4.  Profa.  Joanna  Maria  Teixeira  de
Azeredo  Ramos  (Suplente  de  Representante  da  Extensão),  5.  Prof.  Marcus
Vinícius  de  Oliveira  Moutinho  (Coordenador  de  Graduação  em
Nanotecnologia),  6  Profa.  Teresa  Cristina  Calegari  Silva  (Suplente  do
Coordenador de Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular), 7. Prof. Luiz
Gustao  Feijó  Dubois  (Coordenador  de  Graduação  em  Ciências  Biológicas:
Biotecnologia),  8.  Profa.  Carolina  Alvares  da  Cunha  de  Azeredo  Braga
(Coordenadora  do  Profibio),  9.  Profa.  Mônica  de  Mesquita  Lacerda
(Coordenadora  do  Proficiências),  10.  Profa.  Andrea  Cláudia  Freitas  Ferreira
(Representante  dos  Professores  Associados),  11.  Prof.  Raphael  do  Carmo
Valente (Representante dos Professores Adjuntos), 12. Marcos Vinícius Torres
da  Silva  (Representante  Discente  de  Graduação  e  de  Pós-Graduação)  e  13.
Hemily  Gleise  de  Queiroz  Silva  (Representante  dos  Servidores  Técnico-
administrativos em Educação).  Participaram da Sessão sem direito à voto:
1. Prof.  Silas Pessini  Rodrigues (Vice-Diretor Geral) e 2.  Prof.  Denis Mota de
Souza  (Vice-Coordenador  de  Graduação  em  Ciências  Biológicas:
Biotecnologia). A Diretora-geral colocou em votação a ata da 83ª sessão do
CDPX de 25 de junho de 2021, que foi previamente encaminhada a todos
os Conselheiros por e-mail. Contou que no CONSUNI da semana passada,
diante de muitas abstenções, e o risco de não aprovação, o Sr. Ivan, que
tem  50  anos  de  Universidade,  explicou  que  quem  estava  de  férias  ou
ausente da última reunião não precisava se abster pois o seu substituto
estava  presente,  resultando  na  troca  de  muitas  abstenções  por
aprovações. A ata foi aprovada com 3 abstenções. A Diretora-geral  passa
aos informes: 1 – A Diretora-geral  informou sobre o problema de internet no
Numpex-Bio porque o contrato acabou e não houve temo hábil  para licitação
do novo contrato. Que a licitação está marcada para o dia 03 de agosto, e que
na semana passada teve uma reunião com a Superintendência da TIC e que
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estamos tentando encontrar  uma solução com o uso de modens e chips,  e  a
PR-4  e  a  PR-6  se  organizaram  para  ajudar.  Que  apesar  da  dificuldade  de
buscar na Reitoria, acredita que até terça-feira ou quarta-feira esteja resolvido
temporariamente até que nova empresa assuma e reestabeleça em Xerém que
será  muito  melhor  do  que  a  que  gente  tem  hoje.  Informa  também  que  a
Universidade criou um GT para rever a resolução 07 de 2020, que normatiza a
nossa  atividade  laboral  durante  a  pandemia.  A  luz  de  novas  instruções
normativas do Governo Federal, da ação civil  pública do Ministério Público do
Estado  do  RJ,  que  obriga  o  retorno  presencial  das  Instituções  Federais  de
Ensino  até  outubro,  a  não  retomada  implicará  em  uma  multa  diária  de  R$
30.000,00  reais  para  cada  uma  das  instituições.  E  a  luz  do  avanço  da
vacinação  do  corpo  social,  docentes,  técnicos,  terceirizados  e  alunos,  com
previsão de vacinação em agosto e setembro. Foi convocada para esse grupo
de trabalho, como membro do CONSUNI e representante do Campus Duque de
Caxias, esse GT tem data para existir até 31 de agosto, prazo para apresentar
uma nova resolução.  Não há previsão de data  ainda,  não sabemos ainda de
nada  definitivo  e  específico,  e  nem  o  caminho  que  vão  seguir  e  o  que  vai
acontecer,  que  a  Universidade  está  entrando  em uma  fase  de  discussão  da
situação atual  que nos encontramos,  da pandemia,  da vacinação,  enfim essa
situação que todos sabemos. Em breve convocarei uma reunião como técnicos
e docentes para discutir  especificamente. Na próxima terça-feira tem Plenário
de Decanos e Diretores, além de ter informações desse grupo de trabalho na
próxima  segunda-feira,  acredito  que  teremos  mais  informações  da  Reitora
sobre esse assunto. Não para fazer alarde, existe uma consciência muito firme
na  Universidade,  dos  riscos  e  dos  perigos,  com transporte  público...,  mas  a
gente  precisa  programar,  ainda  que  a  retomada  seja  no  início  de  2022,
precisamos de tempo, lembrando que a Universidade é uma mini cidade, tem
muita  coisa  em  jogo  e  não  se  programa  nada  em  poucos  meses  mas  em
muitos  meses.  Que  sempre  trará  esse  informe  para  todos  para  que  saibam
com  muita  antecedência.  Como  último  informe,  convocamos  os  estudantes
para  uma  plenária,  chegamos  a  32  pessoas,  senti  falta  dos  coordenares  e
presidentes  dos  CAs,  deixo  a  minha  sinalização  que  senti  falta  de  algumas
pessoas  nessa  reunião,  mas  foi  muito  produtiva  e  a  Direção  vai  tentar  fazer
outras plenárias, talvez 1 vez por mês. Que Silas, Carol e eu, participamos de
uma  aula  na  Escola  de  Belas  Artes,  de  uma  disciplina  que  fala  sobre  o
desenvolvimento de projetos de identidade visual para fazer uma apresentação
do Campus, muito parecida com a que fizemos no festival do conhecimento, na
penúltima  sexta-feira,  último  dia.  Foi  para  uma  turma  de  32  alunos,
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coordenada  pela  profa.  Raquel,  e  eles  faram  nos  próximos  meses  será
desenvolver projetos de identidade visual para o Campus. E vão apresentar os
projetos  para  que  a  gente  escolha,  como  outros  materiais  de  design,  e  o
primeiro lugar desse concurso vai trabalhar com a gente por 5 meses com todo
e qualquer material que a gente precise para implantar a identidade visual do
Campus.  2  –  O  representante  Marcos  Torres  informa  da  importância  de
desenvolver laços com alunos, que houve os estudantes perguntando uns aos
outros  se  vão  ou  não  na  reunião,  eles  se  sentem  parte  de  algo,  que  a  voz
deles  faz  diferença  para  o  Campus.  Então  sempre  temos  que  continuar
mantendo, uma vez por mês essa plenária,  que pode parecer às vezes vazio
de conteúdo mas que faz muita diferença. Eles querem fazer parte disso e se
a  Direção  conseguir  caminhos  para  uma  estrutura  um  pouco  mais  sólida  e
fluída  isso  vai  fechar  um  pacto  muito  importante.  Estamos  no  meio  de  uma
pandemia  e  único  contato  com  os  outros  por  uma  telinha,  e  isso  acaba
trazendo problemas com evasão e etc…, reforçar a fala da Diretora-geral que
é muito importante para nós. Sobre o horário sobreposto, tivemos o prof. Luiz
falando, demos uma apertada um pouco maior para não termos tantos alunos
se dividindo entre as matérias,  coisa que o prof.  Marcel  já conversou na sua
própria  disciplina  com  a  gente,  e  agora  temos  outro  espaço  para  conversar
sobre isso com o próprio coordenador, e isso faz muita diferença para a gente.
Faz muita diferença o aluno sentir que tem um corpo por trás deles pensando
para eles e conversando com eles. Mas essa conversa somente nesses grupos
não é o suficiente pois tem diversos alunos que não podem estar presentes e
não gostam, e acaba de novo gerando dúvidas para nós representantes do CA
e poderia ser via SIGA pois tem muito aluno que acredita quando chega por e-
mail do SIGA. Que entende que tentam mudar a forma da comunicação mas às
vezes o aluno fica preso no formato quadradinho de ter que chegar um e-mail
para confirmar o que foi dito em outros espaços. Isso é muito importante para
alguns  alunos,  para  mim,  por  exemplo,  não  é.  Que  está  meio  confuso  para
eles  o  que  fazer  a  seguir  com relação  à  sobreposição  de  matérias.  Sobre  a
questão dos IMES (TCCs), hoje tivemos uma reunião com a professora Gisele,
que o  e-mail  que chega não é  padrão e  essas diferenças  acabam chegando
para a gente e não sabemos o que falar com os alunos? Por exemplo, alguns
falaram  que  já  enviaram  o  formulário  e  que  o  professor  que  indicou  foi  o
professor  orientador  acadêmico  porque  estava  escrito  lá  que  podia  indicar  o
orientador acadêmico. E quando fui ler o meu, estava escrito que primeiro tem
que procurar o orientador acadêmico e ver se ele pode. E aí pessoa enviou um
formulário  que a pessoa realmente  não conversou como o orientador  dela,  e
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fui  ler  a  resolução do CEG e diz  que o  orientador  pode ter  até  10  alunos,  o
caos  para  vocês  novamente.  Não  deixar  tudo  extremamente  detalhado  pode
gerar  diversas  dúvidas.  Então  acho  que  precisamos  reforçar  isso  através  do
SIGA. Que são informados mas se não chegou no SIGA permanece a dúvida.
O  SIGA ainda  é  base  deles  de  comunicação.  E  também que  eles  entendam
que  o  COA é  uma  ferramente  que  pode  ser  utilizada  mas  acabam  enviando
tudo  para  a  Secretaria  Acadêmica.  O  Diretor  Acadêmico  diz  que  o  Marcos
entendeu perfeitamente, que realmente a informação pode não chegar de jeito
claro  para  todo  mundo  e  nem  todo  mundo  ter  participado  dos  fóruns  que
abrimos  para  essa  discussão.  Para  tranquilizar  a  todos,  vamos  seguir  com
esse trabalho de como as coisas realmente funcionam. Que alunos em final de
curso não entendem direito as regras da Universidade. São muitas e leitura é
densa  e  abre  para  discussão,  porque  algumas  estão  abertas  para
interpretação.  Que  é  difícil  para  a  gente,  que  é  ex-estudante  da  UFRJ,
professor da UFRJ e hoje com cargo administrativo, imagino vocês que estão
na  correria  para  estudar  para  as  provas.  Para  mim está  bem claro  que  este
trabalho será continuo. A questão do horário sobreposto foi enviado pelo SIGA
mas eram mais de 2 páginas e por mais que se coloque o que é importante ler,
é  muita  coisa,  muita  informação  e  as  coisa  vão  sendo  esquecidas.  E  os
coordenadores  estão  sempre  dispostos  a  esclarecer  alguns  horários
sobrepostos  de  alunos.  Que  a  questão  é  não  tirar  o  aluno  de  um  encontro
síncrono que é ruim para todos. Então falar via SIGA e não somente isso, mas
utilizando múltiplos canais. Mas será difícil esse convencimento de que aquela
informação  é  a  clara  e  é  a  certa.  Sobre  o  estágio,  já  adianto  1  informe,
estamos  adequando  as  disciplinas  de  estágio  às  regras  da  UFRJ,  de  que  o
estágio  feito  fora  do  Campus,  precisa  de  um  orientador  interno,  que  pode
acompanhar o que o aluno está fazendo e caso haja uma dúvida sobre o que o
aluno está fazendo, se está de acordo com o curso. Isso é novo, que a partir
desse  período  vamos  iniciar   essa  adequação  e  os  alunos  que  fazem  no
INMETRO,  FIOCRUZ  e  outras  Universidades  precisam  disso  para  ter  o  seu
estágio  corretamente  registrado  na  instituição.  Então  nós  iremos  receber
convites  para  sermos  orientadores  internos  de  estágio.  Para  facilitar  essa
dinâmica sugerimos que o orientador acadêmico é uma boa pessoa para ser o
orientador de estágio, porque já conhece o aluno e se comunica com ele mas
não  é  obrigatório.  O  próprio  aluno  deve  se  comunicar  com  o  orientador
acadêmico e perguntar se ele pode ser o seu orientador de estágio limitado à
10 alunos. Entendemos que essa comunicação foi feita, mas vamos conversar
com os alunos para que nenhum professor caia nesse ponto de estar acima de
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10.  Pretendo marcar  uma live com os alunos para a próxima sexta-feira  para
tirar dúvidas. Como essa construção é nova, a expectativa é de que ao longo
do período a gente faça diversos ajustes e que a gente consiga adequar tudo o
que  é  preciso  para  estágio  e  colocar  todos  os  alunos  na  lista  de  alunos
segurados  pela  UFRJ.  Como  o  estágio  é  obrigatório,  vocês  tem  direito  ao
seguro,  que significa que em caso de acidente,  vocês vão ter  uma cobertura
de  seguro.  Hoje,  infelizmente,  vocês  não  estão  segurados.  Precisa  acabar  o
preenchimento  da  planilha,  para  passar  para  a  gente  passar  para  a  PR-1.
Infelizmente,  não  tem  outra  forma  construção.  O  representante  Marcos
perguntou o que mudou agora se a resolução é 2008?  O Diretor Acadêmico
respondeu  que  foram  as  reformas  do  curso  que  fizeram  a  gente  repensar  o
estágio e buscar o que exite na UFRJ. E com o período remoto passamos a ter
discussões mais próximas com a Div. Acadêmica da PR-1, e foi aí que a gente
percebeu que não estávamos adequados as resoluções da UFRJ. O desenho
do  curso  antecede  as  resoluções  e  a  própria  lei.  Então  foi  aprovado  antes
dessa lei. E isso ficou obscuro para a gente até que em discussão com a PR-
1,  vimos  a  necessidade  de  adequação.  Em  períodos  anteriores  isso  foi
levantado mas não teve continuidade. E teve mais 1 fator, alunos do Campus
que começaram a conseguir  estágios em empresas,  e  aí  percebemos que as
regras  não  valiam para  empresas.  Então  resolvemos adequar  nosso  sistema
para que fique mais rápido, fácil, que todos saibam das regras e que não ajam
regras diferentes para situações iguais. Tenho agora dados que nenhum outro
Diretor Acadêmico teve, de aonde nossos alunos estão fazendo o que. Então
tudo isso está sendo construído depois da discussão que começou há 1 ano
atrás. E na reforma de curso isso vai estar estabelecido, melhor do que tentar
mudar  um  monte  de  regras  de  uma  vez  só.  A gente  constrói  junto.  3  –  O
Diretor  Acadêmico  fez  mais  2  informes  além  do  informe  feito
anteriormente,  ao  responder  ao  Representante  Marcos  em  seu  informe.
Fizemos  na  semana  passada  a  Jornada  do  Empreendedorismo,  com
apresentação de alunos inclusive e 350 visualizações com apoio fundamental
do  SEBRAE.  E  temos  4  novos  docentes  no  Campus,   o  prof.  Rogério,
substituto de Ética e Biossegurança, o prof. Vernny CCajama e o prof. Orlando
Chumbes, e o prof.  Luiz Diego Silva Rocha que foi  contratado para substituir
uma profa.  substitua  em licença  maternidade,   4  –  A profa.  Mônica  informa
que  teve  as  inscrições  para  18  vagas  para  o  ProfCiências  concluída,  para
início  em  outubro.  Tivemos  50  inscrições  com  35  homologadas,  então  o
processo começa no dia 9 a 13 de agosto para as 18 vagas.  A Diretora-geral
solicita que se manifestem quanto ao registro de ausências justificadas.
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Houve as ausências da profa.  Érika e do representante dos técnicos Marcos,
por  motivos  médicos,  e  do  prof.  Francisco  que  está  em  sala  de  aula.  A
Diretora-geral fez a leitura da pauta, com exclusão/inclusão de itens.  Foi
excluído  o  Item  1  – Rotinas  Acadêmicas,  Os  demais  itens  foram
renumerados e passou a ser o Item 1 -   Homologação de Luiz Gustavo Dubois
na  coordenação  do  curso  de  Ciências  Biológicas  Biotecnologia, Item  2  -
Homologação  de  Denis  na  vice  coordenação  do  curso  de  Ciências  Biológicas
Biotecnologia, Item 3 – Homologação  da  Saída do Professor Adriano Maurício de
Almeida Côrtes  do NDE do Curso de Nanotecnologia,  Item  4  – Homologação da
Saída  do  Professor  Adriano  Maurício  de  Almeida  Côrtes  do  cargo  de  Substituto
Eventual  da Coordenação do Curso de Nanotecnologia,  Item  5  - Homologação do
resultado  da  avaliação  de  estágio  probatório  dos  professores  Luiz  Gustavo  Feijó
Dubois  e  Leonardo  de  Castro  Palmieri,  Item  6  - Homologação  de  proposta  de
seminário  a  ser  realizado  pelo  Centro  Acadêmico  de  Biotecnologia  intitulado  de
Expandindo a Biotecnologia nos dias 12, 19 e 26 de agosto. Foi incluído o item 7 -
Prorrogação da vigência da Comissão Temporária de Revisão de Normas de Avaliação
por  mais  3  meses.  A  pauta  foi  colocada  em  votação  e  aprovada  por
unanimidade. A Diretora-geral inicia a discussão dos itens: Quanto aos itens 1 e 2,
a Diretora-geral deixa registrado o agradecimento aos professores Fernando e a profa.
Melissa,  os  itens  foram  aprovados  por  unanimidade;  Quanto  aos  itens  3  e  4,  a
Diretora-geral pediu para incluir na descrição dos itens a palavra  “Homologação”,
foram aprovados por unanimidade;  Quanto ao item 5, ambos os professores tiveram
seus relatórios de estágio probatório aprovado, o item foi aprovado por unanimidade;
Quanto ao item 6,  o Diretor Acadêmico sugere que comece às 17h ao invés de
14:30h,  para  que  mais   alunos  possam participar,  e  lembra  do  cuidado  quanto  à
posicionamentos políticos mais exaltados para utilização do Caxias é live, o item  foi
aprovado por unanimidade;  Quanto ao item 7,  a Vice-diretora Acadêmica informa
sobre  a  Resolução  aprovada  no  CONSUNI  que  Dispõe  sobre  a  flexibilização  das
atividades  de  ensino  e  trabalho  remoto  emergencial,  em  caráter  excepcional  e
temporário, para Servidores(as) Docentes e Técnico-Administrativos(as) em Educação,
e  Discentes  da  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro  que  exercem  papel  de
cuidadores(as).  https://consuni.ufrj.br/images/Resolucoes/Resolucao_09_de_2021.pdf.  E  que  é
importante que estejamos cientes. E também informa do GT Parentalidade e Equidade
de  Gênero,  do  qual  faz  parte,  e  da  divulgação  do  Seminário  “Paternidades”  que
ocorrerá no dia 10 de agosto às 11:30h em comemoração ao mês de dia dos pais. O
item foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a profa e DIRETORA-
GERAL JULIANY  COLA  FERNANDES  RODRIGUES ,  agradeceu a presença de
todos e encerrou a sessão às  15 horas e 50 minutos. Eu, CÉZAR SILVEIRA SAMY,
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SECRETÁRIO DA SESSÃO,  para  constar,  lavrei  a  presente  ata  que,  aprovada na
sessão de  13 de agosto de 2021, 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
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