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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO E DO COLEGIADO 
PROVISÓRIO DO POLO DE XERÉM REALIZADA NO DIA 23 DE 
NOVEMBRO DE 2012. 

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e doze, às nove horas e 1 

trinta minutos teve início a Reunião Ordinária da Comissão de Implantação e 2 

do Colegiado Provisório do Polo de Xerém presidida pelo Prof. Dr. Geraldo 3 

Antônio Guerrera Cidade, Coordenador Geral do Polo de Xerém, com a 4 

presença dos membros da Comissão e do Colegiado, conforme lista de 5 

frequência anexa. Após os informes, houve a homologação da ata da Reunião 6 

anterior que já havia sido lida por meio eletrônico. Em seguida, foi dada 7 

sequência à reunião, com os itens da pauta. Pauta: Item 1. Homologação de 8 

Afastamentos do País: Foram aprovados, o Afastamento do País de Paulo 9 

Renato Dorneles, para cooperação científica na Universidade de Liége, 10 

Bélgica, conforme requerimento 300/12 por ele emitido, bem como o 11 

afastamento do País de Huy Hoang Nguyen para cooperação científica na 12 

Universidade de Lisboa, Portugal, conforme requerimento 301/12; Item 2. 13 

Homologação de Alteração de Graus Frequências e Cancelamentos de 14 

Matrícula (AGF´s): Homologados os processos de AGF´s e Cancelamentos de 15 

Matrícula que constam em lista anexa, apresentados por Suzana Machado 16 

Grimaldi. Em tempo informou que a razão se dá pela mudança das disciplinas 17 

e seus códigos no curso de Biotecnologia e nas disciplinas de ênfase do curso 18 

de Biofísica; Item 3. Criação de disciplina eletiva de Biofísica: Terapia 19 

Gênica e Vacinas: Homologada a criação e recomendado que se encaminhe 20 

relatório ao NDE do Curso respectivo para ciência e implantação; Item 4. 21 
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Implantação da Comissão de Biossegurança: Homologado a criação da 22 

Comissão de Biossegurança do Polo de Xerém com a composição a seguir: 23 

Coordenadora – Carolina Alvares da Cunha de Azeredo Braga; Membros 24 

docentes – Luiza Andrea Ketzer, Andrea Claudia Freitas Ferreira, Daniela Uziel 25 

Rozental, Joanna Maria Teixeira de Azeredo Ramos Barros; Membros 26 

Técnicos – Klicia Carla de Santana de Lima, José Carlos de Freitas Mota, 27 

Brunno Renato Farias Verçoza; Membros Discentes – Diego Caetano Campos 28 

de Lelis, Luciana Reis Appolinario, Caroline Costa de Macedo, Raphael Verdan 29 

Curti; Item 5. Aprovar / Solicitar renovação de contrato de professores 30 

temporários / Adjunto: Aprovação Ad Referendum de solicitação de um 31 

Professor substituto e a renovação de todos os contratos em virtude dos 32 

concursos para servidores estatutários ainda encontrarem-se em andamento; 33 

Item 6. Procedimentos para identificação de Ausência de Professores: 34 

Determinou-se que seja emitida uma comunicação das normas da PR4 para 35 

afastamento de sede e do país, informando ainda da possibilidade de aplicação 36 

de penalidades aos docentes. Recomendou-se que os Coordenadores de 37 

curso atentem para averiguação dos diários de aula dos docentes; Item 7. 38 

Presença de alunos externos nas disciplinas de física do curso de 39 

Nanotecnologia: Quanto à participação de alunos de fora do Polo de Xerém 40 

nas disciplinas de Física do Curso de Nanotecnologia esclareceu-se que não é 41 

possível impedi-los de se inscrever, decidiu-se então, que os professores 42 

sejam orientados a identificar as razoes pelas quais isto ocorre. Sem mais a 43 

tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e quize minutos, e esta Ata foi 44 
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lavrada e assinada pelo Presidente da Comissão de Implantação e 45 

Coordenador Geral do Polo de Xerém, Professor Doutor Geraldo Antônio 46 

Guerrera Cidade. 47 

__________________________________ 
Prof. Geraldo Antônio Guerrera Cidade 
Diretor e Vice Presidente do Colegiado Provisório do Polo de Xerém: 
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ANEXO 1. Informes:  
 

1. Suzana Machado Grimaldi deu início aos informes sobre o Projeto de 48 

Extensão Apoio em Matemática. Constatou-se dificuldade dos alunos 49 

nessa disciplina, com um alto índice de reprovação. Dessa forma, foi 50 

sugerido um projeto com a participação do técnico Marcelo Gomes da 51 

Silva. Levantou-se o problema do vínculo com a Universidade ser de 52 

técnico administrativo, o que poderia gerar futuros problemas. Discutiu-se 53 

a deficiência do ensino de matemática no ensino médio. A professora 54 

Maria Antonieta Rubio Tyrrell ressalta a necessidade de se estabelecer um 55 

encaminhamento institucional para fazer um nivelamento nessa área, 56 

para posteriormente se deliberar sobre essa questão. Professor Geraldo 57 

Cidade entrará em contato e pedirá orientação ao Instituto de 58 

Matemática, para se verificar a possibilidade da participação dos alunos 59 

nesse nivelamento, seja no Fundão ou no Polo Xerém. Necessidade de se 60 

constar em pauta para próximas reuniões 61 

2. Processo Seletivo do Mestrado Profissional . Professora Juliany Cola 62 

Fernandes Rodrigues informa que as inscrições terminam hoje com 170 63 

candidatos inscritos para disputa de 25 vagas. A prova acontecerá no dia 1 64 

de dezembro de 2012 e haverá a participação dos funcionários técnicos 65 

administrativos na aplicação dos exames. Professor Geraldo Cidade 66 

ressalta que o Mestrado Profissional Profbio vem acontecendo desde 67 

2011 na unidade e que se pretende implantar o Mestrado Profissional em 68 

Matemática Profmat no Polo de Xerém.  69 
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3. Professora Juliany Rodrigues fez a comunicação de reunião na CAPES 70 

que será realizado em Janeiro de 2013 para tratar da nacionalização. 71 

4. Professora Maria Antonieta Rubio Tyrrell informou que estão pensando 72 

em instituir uma comissão de notáveis que dão suporte a Xerém e instituir 73 

um comitê de notáveis para implantação de cursos em Xerém. Ressalta 74 

que deu encaminhamento ao “estatuto” de Xerém junto ao reitor da 75 

Universidade. Ressalta a necessidade de aprovação nesse conselho a 76 

alteração do Estatuto da UFRJ no item “b” para inclusão do polo Xerém. 77 

Ressalta que esses pontos serão retomados para institucionalização do 78 

polo. 79 

5. Professor Geraldo Cidade justificou atraso na alteração dos códigos de 80 

disciplinas. Ressalta que conseguiu junto à Cássia a troca de 5 professores, 81 

junto ao instituto de física. Informa que temos 14 concursos em curso e 82 

que os editais estão sendo providenciados e que só então poderá ser 83 

realizada a troca de todos os códigos. Ressalta ainda que para se implantá-84 

lo é necessário ter uma unidade formada, com todas as lotações na 85 

unidade.  86 

6. Professora Lilian Costa indagou sobre a necessidade de esperar os 87 

concursos, ante os inconvenientes gerados pela possibilidade de inscrição 88 

de alunos dos Cursos de Física do fundão e a adequação dos cursos de 89 

física de xerém determinada pelo instituto de física, para se adequarem à 90 

necessidade dos alunos do fundão. Prof. Maria Antonieta R. Tyrrel 91 

ressaltou a necessidade do registro em Ata de que o trabalho vem sendo 92 

realizado e que até janeiro/fevereiro de 2013 deve ser implantado, 93 

indicando que o Professor Paulo Vaccari Caccavo será o consultor para 94 
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auxiliar na realização da equivalência dos códigos dos cursos. Ao que este 95 

explicou que os códigos já devem estar disponíveis para o próximo 96 

semestre. 97 

6. Professora Maria Antonieta R. Tyrrel aborda o tema das acusações 98 

contra o Reitor da Universidade divulgadas no programa Fantástico, e 99 

destacou a importância da autonomia universitária e do ensino se manter 100 

público e gratuito. Esclareceu que estão sendo tomadas providências 101 

políticas com relação a Xerém. Abordou a importância da eleição de 102 

Alexandre Cardoso para prefeitura de Duque de Caxias, o que possibilita 103 

uma retomada na parceria com a Universidade. Afirmou que agendará 104 

uma reunião entre o Reitor e a Direção da unidade e o Prefeito eleito para 105 

saudá-lo e apresentar projetos para a Universidade no município. 106 

7. Professor Geraldo Cidade ressaltou a importância do apoio da 107 

prefeitura de Duque de Caxias destacando a falta de apoio dos últimos 4 108 

anos. Prof. Maria Antonieta R. Tyrrel acrescentou que apesar dessa 109 

dificuldade, o corpo da universidade  não tem se mantido alienado em 110 

relação ao processo político e coloca como meta para janeiro a 111 

institucionalização Polo de Xerém dentro da UFRJ e da Prefeitura de 112 

Duque de Caxias. 113 

8. Professora Tyrrel informou que em 2013 haverá uma apresentação na 114 

Plenária de Decanos e Diretores do Polo Xerém e de Macaé. Haverá 115 

inclusive a formatação de um vídeo institucional para constar nessa 116 

apresentação, com a participação de professores e alunos. 117 

 118 
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