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Ata da Reunião da Comissão de Implantação do Polo de Xerém / Colegiado Provisório do 
Polo de Xerém realizada no dia 13 de fevereiro de 2012. 

 

No dia 13 de Fevereiro de 2012, reuniram-se, a Comissão de Implantação do Polo de Xerém (CI) e 

o Colegiado Provisório do Polo de Xerém (CPX), na sala 03 deste Polo. Com o objetivo de deliberar acerca 

dos assuntos relacionados na Pauta abaixo: 

Informes Gerais 

1. Definição de Chefia / Coordenação; 

2. Definição de requisição de vagas de Técnicos; 

3. Esclarecimento da situação da vaga de Biólogo enviada para o Instituto de Biologia (IB); 

4. Aprovação do adiamento do início das aulas do Polo para 19/03/12; 

5. Avaliação de pedidos de alteração de carga horária de servidores técnicos; 

6. Aprovação de Avaliação de Estágio Probatório e Progressão Funcional em Xerém; 

7. Avaliação da implantação de Pós-Graduação Acadêmica em parceria com INMETRO; 

8. Assuntos Gerais; 

 

Tendo sido abertos os trabalhos às 9:30h em primeira convocação pelo Presidente da CI, Prof. 

Geraldo Antônio Guerrera Cidade, estando presentes, Geraldo Antônio Guerrera Cidade, Juan Martin 

Otalora Goicochea, Juliany Cola Fernandes Rodrigues, Lílian Terezinha Costa, Carla Ribeiro Polycarpo, 

Suzana Grimaldi Machado, Rodrigo Barbosa Capaz, Kildare Rocha de Miranda,  Glauber Ribeiro de Souza 

Araújo. A Prof. Maria Antonieta Rúbio Tyrrel designou como sua represente a Prof. Elisabeth Accioly que 

justificou, por telefone, sua ausência por motivo de impossibilidade de atendimento de transporte por parte 

da Divisão de Transporte desta universidade. 

Informes Gerais 

Foi informado pelo Prof. Geraldo Cidade que tem havido muitas desistências de vagas dos alunos 

dos cursos senda mais perceptível no de Nanotecnologia, e que isto tem se repetido ao longo dos 

períodos. 

Em relação a disponibilidade de disciplinas aos discentes, a TAE Suzana Grimaldi ressaltou que a 

Universidade tem o dever de oferecer todas as disciplinas da grade dos cursos no período correspondente.  

mailto:codesa@biof.ufrj.br


 

 

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 

 

Informou-se também que a obra do Polo na localização definitiva foi embargada devido à solicitação 

da empresa concorrente que foi classificada em segundo lugar na licitação! 

 

Passando aos itens da Pauta, quanto ao item1 – Definição de Chefia / Coordenação – Foi 

apresentado o organograma proposto em 2010 pela PR4 para o Polo de Xerém, em acordo com a Direção 

do Polo, bem como a lista de Setores e Funções que deverão ser contempladas com a Funções 

Gratificadas (FGs), bem como a designação dos servidores que as ocuparão. Foram prestados 

esclarecimentos sobre o que são (FGs) e Cargos de Direção (CDs), bem como a que cargos ou funções 

são atribuídos. Foram prestados esclarecimentos sobre o que é a Coordenação de Desenvolvimento 

Educacional e Suporte Acadêmico (CODESA), que função ela desempenha no Polo e com que rotinas 

suas atividades estão relacionadas. Foram prestados esclarecimentos sobre o ambiente eletrônico Moodle. 

Sugeriu-se que seja implantada uma seção de perguntas frequentes no Portal do Polo de Xerém. E por fim 

foram propostos e aprovados os nomes que seguem em lista anexa (ANEXO I) para ocuparem as funções 

determinadas pelo organograma; 

Ainda no item 1, foi proposta a indicação das professoras Luiza Ketzer e Mônica Lacerda para 

Coordenadora e Vice Coordenadora de Extensão respectivamente, que serão consultadas para posterior 

formalização; 

 

Em abordagem ao Item 2, foi esclarecido que os cargos técnicos devem ser solicitados conforme 

formulário próprio da PR4, bem como foi proposta e aprovada a lista conforme apresentada (ANEXO II), 

exceto a substituição de solicitação de 1(uma) vaga do cargo de Pedagogo e 1 (uma) vaga de Técnico em 

Assuntos Educacionais por 2(duas) vagas de Assistente em Administração; 

 

Conforme apreciação do assunto do item 3, foi proposto e aprovado a requisição de uma vaga de 

Biólogo cedida ao IB com a movimentação do servidor Marcelo Lopes Rheingantz; 

 

Quanto ao item 4, foi proposto e aprovado o adiamento do início das aulas  do Polo de Xerém no 

período 2012/1 para 19/03/12. Sendo mantida a semana de recepção dos calouros do dia 12 – 16 de 
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março de 2012. Tendo como justificativa a necessidade de aguardar a conclusão das obras de instalação 

dos módulos educacionais que receberão as salas de aula e demais instalações; 

 

Ainda no item 4, foi prestado o esclarecimento de que o LIG poderá ser utilizado para aulas, 

esporadicamente e com agendamento prévio, além disso, ficou esclarecido que o mesmo será utilizado 

pelos alunos de forma organizada, supervisionada e com o registro de utilização. 

 

Em relação ao item 5, foi proposta e aprovada a recepção para avaliação de horário especial para 

servidor estudante aos técnicos de laboratório para conclusão de cursos de graduação, mediante sua 

solicitação formal de acordo com a rotina estabelecida pela Pro Reitoria de Pessoal – PR4; 

 

No momento em que foi analisado o item 6, foi proposto e aprovado que as Comissões para 

Avaliação para Progressão Funcional e Estágio Probatório serão compostas por: Professor Dr. Geraldo 

Antônio Guerrera Cidade, Professor Dr. Rodrigo Barbosa Capaz e Professor Dr. Orlando Martins, para 

mandato 2 anos, prorrogáveis por igual período; 

 

Ainda em relação a este item, as regras para as devidas avaliações, quando passíveis de alteração, 

serão avaliadas pela CI e pelo CPX e divulgadas a todo corpo acadêmico por Boletim de UFRJ (BUFRJ); 

 

Quanto ao item 7, foi esclarecido que há a uma proposta de criar um Mestrado e Doutorado 

Acadêmico através de um projeto multi-institucional INMETRO e UFRJ; 

Após extensa discussão, foi proposto e aprovado que se avaliasse a possibilidade e se discutisse 

futuramente a execução da mesma, analisando a viabilidade do projeto; 

Foi esclarecido pelo Professor Geraldo Cidade que há um longo caminho até a efetiva implantação 

do mesmo e a Professora Juliany Cola ressaltou que no presente momento a Avaliação Capes ficaria em 

torno do nível 3, logo é preciso investir em parcerias para tornar este projeto realidade; 

 

Em relação aos Assuntos Gerais, foram trazidos os seguintes pelo Presidente da CI: 
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A possibilidade de análise de utilização de um imóvel particular para implantação de Laboratórios 

de Pesquisa, foram mostradas imagens destas instalações particulares de 1200m². O atual proprietário se 

propôs a restaurar os edifícios para que os mesmos se tornassem adequados às necessidades da 

Universidade, com uma proposta inicialmente de aluguel com opção de compra. Será avaliado pelo 

Procurador da UFRJ se há algum impedimento legal para esta locação ou aquisição. Neste imóvel há a 

possibilidade, inclusive, de instalação de novos cursos, foi mencionada a possibilidade do Curso de 

Medicina Veterinária. 

 

Pela Professora Lilian Costa, foi ressaltada a necessidade de análise da alteração da abordagem 

em sala de aula das disciplinas de Física na grade do curso de Biofísica. Tendo sido trazida a proposta de 

ensinar noções de Física no curso de Biofísica, reunindo os alunos deste curso com os de Biotecnologia, 

devido à semelhança das ementas. O Professor Rodrigo Capaz ressaltou que é necessário definir que tipo 

de profissionais se pretende formar no Polo de Xerém, se são Físicos com noções de Biologia ou se são 

Biólogos com noções de Física. Ao que o Professor Geraldo Cidade ressaltou que o curso de Biofísica do 

Polo é independente do Curso ministrado na Sede, tendo liberdade e autonomia para diferentes ênfases. A 

Professora Carla Polycarpo ressaltou que esta questão é complicada e que é necessário definir o viés do 

curso.  

O Professor Geraldo Cidade lembrou que o curso de Biofísica foi o Curso de implantação do Polo 

de Xerém por ser o curso mais disponível para ser ministrado e o único possível, porém estava planejado 

para serem encerradas as entradas de alunos neste curso, e consequente deixar de ser ministrado no 

Polo. Porém não foi autorizada sua extinção pelo Conselho universitário (Consuni). Foi ressaltada a 

necessidade de instalação de um colegiado do Curso de Graduação em Ciências Biológicas na modalidade 

Biofísica do Polo de Xerém, pois se faz necessária uma reformulação do curso que não pode ser decidida 

a revelia pela Coordenação do Curso e nem mesmo pelo Colegiado Provisório do Polo de Xerém. 

Ainda sobre este assunto, a Professora Lílian Costa ressaltou que as mudanças que ocorreram na 

forma de ministrar as disciplinas de física foram prejudiciais aos alunos. Professor Kildare Miranda 

ressaltou que boa parte das disciplinas do curso foi prejudicada pelas dificuldades de infraestrutura 
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ocorridas no Polo. Suzana Grimaldi ressaltou que o currículo vigente somente foi alterado no campo 

prático, porém não foi alterado no SIGA e caso seja, gera a possibilidade de opção por parte dos alunos. 

Foi proposto e aprovado que a discussão ficasse sobre a mesa para deliberação após análise do 

Colegiado do Curso. 

Por fim foi proposta a criação de critérios para distribuição das bolsas de monitoria aos alunos dos 

professores do Polo em um total de 7(sete) bolsas, foi deliberado que a avaliação para concessão 

obedeceria a seguinte pontuação cujo valor iria variar de 0 a 15 e seria subdividida nos seguintes critérios e 

gradação: 

 

1. Carga horária prática:  

0% – 1; 

30% - 2; 

50% - 3; 

100% - 5; 

 

2. Número de repetentes: 

0 – 0; 

Baixo – 1 (menor ou igual a 30%); 

Médio – 3 (entre 30% e 50%); 

Alto – 5 (acima de 50%); 

 

3. Número de alunos: 

Baixo – 1 (25); 

Médio – 3 (50); 

Alto – 5 (>50); 

 

Foi proposto e aprovado que a próxima reunião fosse realizada em 27 de Fevereiro de 2012. 

Encerrando-se a reunião às doze horas e trinta minutos, não havendo mais a acrescentar, eu, Marcos 
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Porto Freitas da Rocha, Chefe de Gabinete da Direção do Polo de Xerém, assistente em administração, 

Siape nº 1675729 lavrei, dou fé e assino em conjunto com o Presidente da Comissão de Implantação do 

Polo de Xerém e membro do Colegiado Provisório do Polo de Xerém Prof. Dr. Geraldo Antônio Guerrera 

Cidade. 

 

Presidente da Comissão de Implantação do Polo de Xerém: 

Prof. Geraldo Antonio Guerrera Cidade  __________________________________ 

Colegiado Provisório do Polo de Xerém: 

Prof. Geraldo Antônio Guerrera Cidade  __________________________________ 

Secretariando a Reunião: 

Ass. ADM Marcos Porto Freitas da Rocha  __________________________________ 
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ANEXO I 
 

Relação de Cargos e Setores para preenchimento de Organograma 
Polo de Xerém  

 
SETOR / FUNÇÂO CHEFIA / FUNCIONÁRIO SIAPE 

ADMINISTRADOR DE SEDE  
 

Carlos Alberto Rei Soares  1766146 

BIBLIOTECA  
 

Bianca Couto de Brito  1657563 

CODESA (Coordenação de Desenvolvimento 
Educacional e Suporte Acadêmico) 
 

Suzana Grimaldi Machado  1495677 

SECRETARIA DE GRADUAÇÃO  
 

Andréa Vicente da Silva 1864842 

SECRETARIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
  

Humberto Barroso Canuto  1497863 

SECRETARIA DE EXTENSÃO  
 

A definir  

PROTOCOLO  
 

A definir  

SETOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÃO 
 

Artur Pinho da Silva 1912438 

SETOR DE PESSOAL  
 

Fátima Cristina dos Santos 1864356 

SETOR PATRIMÔNIO / COMPRAS / FINANCEIRO  
 

Álvaro Costa Junior 1912781 

GABINETE DA DIREÇÃO  
 

Marcos Porto Freitas da Rocha 1675729 

COORDENAÇÃO DE NANOTECNOLOGIA 
 

Lilian Terezinha Costa  1725509 

COORDENAÇÃO DE BIOTECNOLOGIA  
 

Carla Ribeiro Polycarpo  1531263 

COORDENAÇÃO DE BIOFÍSICA  
 

Raquel Moraes Soares  1509161 

COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO 
 

Luiza Andrea Ketzer – Titular 
Monica de Mesquita Lacerda – Vice 

1852440 
1875485 

 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
  

Juliany Cola Fernandes Rodrigues  1725455 

LABORATÓRIO/FÍSICA 
 

Felipe Gustavo Silva de Abreu 1882589 

LABORATÓRIO/QUÍMICA 
 

Klicia Carla de Santana de Lima 1867187 

LABORATÓRIO/BIOLOGIA 
 

Laura Lisboa Calassara 1855375 
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Relação de Cargos solicitados à PR4 para atendimento às necessidades Polo de Xerém  

 
ANEXO II 

NIVEL CLASSE Cargo PCCTAE Demanda 
da Unidade 

Justificativa 

NI D Técnico em Audiovisual 1 O não atendimento da demanda 
anterior 

NI D Técnico de Tecnologia da Informação 1 O não atendimento da demanda 
anterior 

NI  D Técnico em Contabilidade 1 O não atendimento da demanda 
anterior 

NI D Técnico em Eletricidade 1 O não atendimento da demanda 
anterior 

NI D Tradutor e Intérprete de linguagem de 
sinais 

1 O não atendimento da demanda 
anterior 

NS E Administrador 1 O não atendimento da demanda 
anterior 

NS E Analista de Tecnologia da Informação 1 O não atendimento da demanda 
anterior 

NS E Arquivista 1 O não atendimento da demanda 
anterior 

NS E Bibliotecário Documentalista 1 O não atendimento da demanda 
anterior 

NS E Contador 1 O não atendimento da demanda 
anterior 

NI D Assistente de Administração 
 

8 (**) 

NI D Técnico de Laboratório 
 

3 (**) 

NI D Assistente de Laboratório 
 

3 (**) 

NI D Tec. De Tecnologia da Informação 
 

1 (*) 

 
(*) O Polo se encontra em fase inicial de implantação de suas estruturas funcionais. Assim sendo, 
necessita de responsável pela montagem de equipamentos computacionais dos laboratórios, salas de aula, 
secretarias, biblioteca e demais instalações que possuem computadores, assim como infraestrutura de 
comunicação dos equipamentos (rede de Computadores) e circuitos estabilizados de energia elétrica. 
 
(**) O Polo vem aumentando o seu quadro discente a cada semestre e precisa de mais servidores, que 
atuarão nos novos setores administrativos e nos laboratórios de aula e pesquisa, que estão sendo 
implantados para atender ao bom funcionamento das atividades fim desta Universidade. Atualmente já 
atendemos mais de 400 (quatrocentos) alunos, o que aumenta a demanda por serviços acadêmicos e 
administrativos. 
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