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ATA DA 90ª 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 22 DE OUTUBRO DE 2021,  ÀS 14  HORAS E 5
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
(Diretor  Adjunto  Administrativo),  3.  Prof.  Marcel  Menezes  Lyra  da  Cunha  (Diretor
Adjunto Acadêmico), 4. Profa. Ana Paula Santos da Silva de Oliveira (Coordenadora de
Extensão), 5. Profa. Marisa Carvalho Suarez (Suplente do Coordenador de Graduação
em  Biofísica),  6.  Prof.  Marcus  Vinícius  de  Oliveira  Moutinho  (Coordenador  de
Graduação em Nanotecnologia), 7. Profa. Teresa Cristina Calegari Silva (Suplente do
Coordenador de Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular), 8. Prof. Luiz Gustavo
Feijó Dubois (Coordenador de Graduação em Ciências Biológicas: Biotecnologia), 9.
Profa. Carolina Alvares da Cunha de Azeredo Braga (Coordenadora do Profibio), 10.
Profa. Mônica de Mesquita Lacerda (Coordenadora do Proficiências), 11. Profa. Andrea
Cláudia  Freitas  Ferreira  (Representante  dos  Professores  Associados),  12.  Prof.
Raphael do Carmo Valente (Representante dos Professores Adjuntos), 13. Profa. Érika
Cristina  Gonçalves  Aguieiras  (Representante  dos  Professores  Adjuntos),  14.  Prof.
Francisco  José  Pereira  Lopes  (Suplente  da  Coordenadora  de  Pós-graduação  em
Nanobiossistemas),  15.  Marcos  Antônio  Carneiro  Martins  (Representante  dos
Servidores Técnico-administrativos em Educação), 16. Hemily Gleise de Queiroz Silva
(Representante  dos  Servidores  Técnico-administrativos  em  Educação),  17.  Camila
Nogueira  da  Silva  (Suplente  de  Representante  discente  de  Graduação  e  de  Pós-
Graduação).  Participaram  da  Sessão  sem  direito  à  voto: 1.  Prof.  Silas  Pessini
Rodrigues (Vice-Diretor Geral); A ata da 89ª sessão não pode ficar pronta, ficando
sua apresentação e votação para a 91ª sessão do CDPX. A Diretora geral  passa
aos informes: 1 – O Diretor Acadêmico informa que a resolução nª 9/2021 do CEG foi
publicada,  que  dispõe  sobre  o  funcionamento  do  2º  período  letivo  de  2021  a  ser
realizado na modalidade híbrida, alterando a resolução do ano passado. A Direção vai
passar a resolução com explicações para que todos entendam como vai funcionar o
período que vem, que já vai contar com disciplinas com práticas presenciais;  2 – O
Diretor Administrativo informou que o contrato de limpeza externa do Campus foi
encerrado essa semana. Foi um contrato emergencial de 6 meses que teve início em
abril. Como não pode ser renovado, momentaneamente estamos sem contrato vigente,
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sem previsão de retorno porque a documentação está sendo preparada pela equipe da
PU em conjunto com a PR-6. Assim que houver uma previsão de um novo contrato,
avisaremos a todos; Por enquanto não temos nenhum serviço de limpeza, roçada e
manutenção de áreas verdes; 3 – A Diretora Geral parabeniza os coordenadores de
pós-graduação contemplados no edital da FAPERJ. Esse ano tivemos os programas
multicêntricos em Bioquímica e Biologia molecular e o programa em Nanobiossistemas.
Sempre bom quando conseguimos recursos em meio a essa crise financeira. Informa
também sobre  a  identidade  visual.  Eu  e  o  Marcos  Porto  fomos  representantes  do
Campus em uma Comissão montada pela EBA para fazer a primeira análise dos 10
projetos para escolher 3. Nós tomamos a decisão de fazer uma consulta para poder
pautar  o  nosso  voto  junto  com  as  professoras  especialistas  em  identidade  visual.
Desses 3 será votado 1 projeto vencedor. Escolhemos os projetos 2, 4 e 10, que foi um
consenso entre as professoras da EBA. A gente vai fazer um convite a todos para uma
live no canal do Caxias é live, e em breve saberemos a data. Os alunos dos 3 projetos
vão fazer uma apresentação explicando, o porque daquele projeto e a inspiração. Vou
pedir as professoras especialistas em identidade visual para um relato sobre o porque
da escolha dos projetos.  Essa live vai  abrir  a  votação que é importante que todos
participem. Quanto mais gente participar mais democrática será a escolha. O vencedor
vai passar 5 meses trabalhando conosco para desenvolver todo e qualquer tipo de
material que a gente queira para o Campus relacionado com a nossa identidade visual.
Também, essa semana recebemos um grupo de arquitetos contratado pela fundação
COPPETEC que vai dar início a elaboração do projeto básico/executivo pra reforma e
finalização dos blocos D e E e ampliação dos laboratórios de pesquisa, passaram 2 em
Xerém e Sta Cruz. Essa etapa deve durar em torno de 4 meses. E por último, será
enviado  um e-mail  sobre  o  feriado  do  dia  28/10  que  foi  transferido  pelo  Governo
Federal para o dia 01/11. Então o dia 28/10 é dia normal e o feriado será no dia 01/11.
Ontem, no CONSUNI a resolução 07/2020 ainda não foi modificada, o Conselho ainda
não conseguiu chegar a uma decisão final em relação a esse resolução, que continuará
no dia 28/10. Vou manda um e-mail sobre essa questão ainda hoje, a frequência de
outubro ainda será igual ao a gente vem preenchendo. E a partir do dia 3 de novembro
vamos voltar para a frequência como era antes. Vou mandar um e-mail  para todos
especificamente para os docentes, sobre esse novo momento que iremos entrar agora.
A Direção Administrativa já está conversando com todos os setores, vou marcar uma
conversa com a Biblioteca e com os setores que estão sob a minha chefia direta, a
Direção Acadêmica também está conversando. Entramos em uma nova fase. Vou fazer
um convite ao prof. Roberto Medronho, que fez uma fala no CPEG muito bacana, deu
uma palestra de quase 1 hora, vou mandar o link da palestra hoje, muito importante
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ouvi-lo falar sobre esse momento. Vamos retornar de forma muito gradativa e com todo
o cuidado. Para dar nossa contribuição e ajudar a controlar a pandemia nos próximos
anos. 4 – O Diretor Acadêmico parabeniza a iniciativa da profa. Carolina e da profa.
Luísa com o projeto que foi divulgado hoje no grupo dos docentes, “Garotas STEM
formando futuras cientistas”, voltado para alunas do ensino fundamental e médio que
está com inscrições abertas. A primeira sessão será no dia 17 de novembro; A Diretora
Geral diz que vai enviar no Broadcast e também parabeniza as professoras. A profa.
Carolina explicou como surgiu o convite para o projeto. Foi através de uma prestadora
de serviço que já tem uma colaboração com o Conselho Britânico, e que conheceu o
“ser cientista” e conhecendo o nosso projeto, resolveu chamar a gente para participar
dessa empreitada. O “ser cientista” era coordenado no Instituto de Bioquímica Médica e
está passando para a proa. Luísa passando a ser um projeto de extensão coordenado
no Campus.  Foi  juntar  a  experiência  do  “ser  cientista”  com projetos  que tem uma
interação do Brasil com o Reino Unido, que não tínhamos para oferecer essa oficina
que essa etapa tem como público-alvo os professores da educação básica. Porque o
Conselho Britânico tem aberto editais para fomentar ações nas escolas que tenham
esse foco em estimular meninas, nas áreas de ciências, STEM, e tudo o mais, e a
dificuldade  é  que  abrem  o  edital  e  acabam  não  conseguindo  contemplar  tantos
professores do ensino básico, até pela falta de experiência de escrever projetos, e
pedir financiamentos nesse formato, então eles resolveram promover esse treinamento
para  que  eles  pudessem alcançar  esse  público.  Já  pedi  para  a  secretaria  de  pós
divulgar entre os nossos cursos. A Diretora geral solicita que se manifestem quanto
ao registro de ausências justificadas. Não houve ausência justificada.  A Diretora
geral fez a leitura da pauta, com exclusão/inclusão de itens.  Item 1 – Rotinas
Acadêmicas (excluído),  sendo renumerados os itens seguintes, 1 - Aprovação da
Comissão de Avaliação para Promoção Docente de Adjunto 4 para Associado 1 da
profa. Carolina Braga, 2 - Homologação dos Relatórios para Progressão Docente dos
Professores  Silas  Pessini  e  Carsten,  3 -  Homologação das Normas para  Pesquisa
Eleitoral para Indicação de Diretor Geral do Campus e Substituto Eventual (pedido de
vista). A pauta modificada foi aprovada por unanimidade. A Diretora geral iniciou a
discussão dos itens:  Quanto ao item 1,  Membros Titulares: Profa. Narcisa Leal da
Cunha e Silva (Profa. Titular do IBCCF, SIAPE n. 6360585); Profa. Maria Alice Zarur
Coelho  (Profa.  Titular  da  Escola  de  Química,  SIAPE  n.  1172446);  Prof.  Henrique
Fortuna Cairus (Prof. Titular da Faculdade de Letras, SIAPE n. 1172467). Suplente:
Profa. Cassia Curan Turci (Profa. Titular do Instituto de Química, SIAPE n.  0366099).
O item foi aprovado com 1 abstenção; Quanto ao item 2, O prof. Silas teve o relatório
aprovado pela banca assim como o prof. Carsten. As notas não foram informadas. O
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item foi  aprovado por  unanimidade; Quanto ao item 3,  foi  votado o artigo 9º,  que
obteve 8 votos na opção 2 (opção proposta pela Diretora Geral), 4 votos na opção 1
(opção proposta pelo GT) e 4 abstenções. Após, 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 12 minutos. Eu,  CÉZAR SILVEIRA SAMY, SECRETÁRIO DA SESSÃO,
para constar, lavrei a presente ata que, aprovada na sessão de 12 de novembro 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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