
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
POLO DE XERÉM 

 

 

 

 

UFRJ / Polo de Xerém 

Estrada de Xerém nº 27 - Duque de Caxias - RJ  

Telefones: (21) 2679-6441 / 2679-2098 

e-mail: codesa@biof.ufrj.br 

 

 

Ata da Reunião da Comissão de Implantação do Polo de Xerém realizada no dia 24 de 
outubro de 2011. 

 

No dia 24 de Outubro de 2011, reuniu-se, a Comissão de Implantação do Polo de Xerém, na 

sala da Biblioteca deste Polo. Com o objetivo de analisar as pendências e definir as mudanças que 

forem necessárias, para dar andamento ao Processo de criação do Conselho Deliberativo provisório do 

Polo. 

Foram postos em pauta os assuntos abaixo:  

 Leitura da Ata anterior; 

 Ocupação dos professores; 

 Informações sobre as construções; 

 Proposta de ocupação das novas salas de aulas; 

 Discussão sobre os artigos da resolução de criação do conselho provisório; 

 Assuntos gerais. 

 

O presidente da CI, Professor Geraldo Antônio Guerra Cidade deu início aos trabalhos, 

passando a palavra ao servidor Marcos Porto Freitas da Rocha para a leitura da ATA da reunião 

anterior na qual houve correções a serem realizadas;  

O Professor Geraldo Cidade informou em linhas gerais que indicará um servidor para justificar 

junto às unidades acadêmicas a ocupação dos servidores docentes nas determinadas disciplinas e 

sugeriu que o Polo deve se aproximar das unidades acadêmicas que compõem os seus cursos, bem 

como dar a conhecer aos diretores destas as propostas para o Polo, afim de estabelecerem o diálogo 

favorável ao Polo de Xerém; 

Foram expostas as informações sobre a construção das novas salas no Polo, contato com o 

engenheiro da empresa responsável. Em seguida, lembrou que encontra-se com o governo estadual, 

para assinatura, o contrato de convênio da UFRJ com o Estado do RJ; 
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Explicou a proposta de otimização e adequação dos espaços físicos do Polo de Xerém. 

Apresentou uma foto com o planejamento anterior e geral do Polo de Xerém. Logo após, a Professora 

Raquel Moraes fez ponderações sobre o mobiliário a ser utilizado pelos professores. Em seguida, o 

aluno Glauber Ribeiro sugeriu que houvesse uma sala de centro acadêmico para os alunos do Polo. 

Sendo prometida análise da disponibilidade; 

Foi feita mencionada a importância de um servidor de notório reconhecimento para encabeçar a 

submissão de projetos junto às instituições financeiras e de pesquisa (Capes, Cnpq, Finep e Faperj); 

Foram discutidos artigos da resolução de criação do Conselho Provisório do Polo de Xerém; 

Adiou-se para próxima reunião da CI, 07 de novembro de 2011 às 9h, para a conclusão da 

discussão dos assuntos pendentes, bem como o convite a manifestação dos servidores docentes sobre 

a resolução; Tendo encerrado a reunião às onze horas e vinte minutos, e nada mais acrescentar, eu, 

Fábio Paiva de Souza, Pedagogo, Siape nº 1676924 lavrei dou fé e assino em conjunto com o 

Presidente da Comissão de Implantação Profº Geraldo Antônio Guerrera Cidade e todos os membros 

que assim desejarem. 

 

Profº Geraldo Antonio Guerra Cidade __________________________________ 

Profº Kildare Rocha de Miranda  __________________________________ 

Profª Raquel Moraes Soares   __________________________________ 

Profº Rodrigo Barbosa Capaz  __________________________________ 

Marcos Porto Freitas da Rocha  __________________________________ 

Glauber Ribeiro de Sousa Araújo  __________________________________ 

Fábio Paiva de Souza   __________________________________ 
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