
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS DOCENTES DA UFRJ / PÓLO DE XERÉM

Aos vinte quatro dias do mês de outubro de 2016, no auditório do UFRJ / Pólo de Xerém,
reuniram-se os docentes do Pólo de Xerém, comparecendo os seguintes docentes:Felipe
Fortes de Lima, Fernando Luiz Ferreira Rodrigues, Janaina Fernandes,  Gisele Cardoso
De Amorim, Marcel Menezes Lyra Da Cunha, Fabiana Avila Carneiro, Leandro Schaeffer
Marturelli,  Fernanda  Ribeiro  Do  Carmo  Damasceno,  Juan  Martin  Otalora  Goicochea,
Beatriz Blanco Siffert, Carsten Enderlein,  Bianca Pizzorno Backx, Joana Zanol Pinheiro
Da Silva, Mariella Alzamora Camarena, Luisa Andrea Ketzer e Julieta Schachteràs 12
horas para deliberar sobre os seguintes itens de pauta: Apresentação da ata da reunião
realizada entre as três categorias do Polo de Xerém; Apresentação da ata e resumo
da reunião realizada com o Reitor; A SINTUFRJ irá ao Polo na quinta-feira (27/10) às
10h realizar uma matéria sobre as condições gerais do Polo. Portanto, seria bom
discutirmos os pontos da entrevista. Abertos os trabalhos pelos representantes dos
Docentes após ter sido feito consulta se algum presente havia algum informe a ser dado,
passou-se para o primeiro item da pauta. 1) Apresentação da ata da reunião realizada
entre  as  três categorias  do Polo  de  Xerém.   Os representantes  fizeram um breve
resumo da ata da reunião realizada entre as três categorias do Polo de Xerém no dia
cinco de outubro  deste ano e enviada por  e-mail  junto com a convocação para  esta
reunião.  Após  breves  questionamentos  dos  presentes,  foi  dado  prosseguimento  ao
segundo item de pauta.  2) Apresentação da ata e resumo da reunião realizada com o
Reitor.  Os representantes fizeram um breve resumo da ata da reunião realizada com o
Reitor da UFRJ no dia dezessete de outubro deste ano e enviada por e-mail junto com a
convocação para esta reunião.  Após breves questionamentos dos presentes,  foi  dado
prosseguimento ao terceiro item de pauta. 3) A SINTUFRJ irá ao Polo na quinta-feira
(27/10) às 10h realizar uma matéria sobre as condições gerais do Polo. Portanto,
seria bom discutirmos os pontos da entrevista. Após um breve debate, foi levantado
que os principais pontos a serem ressaltados na entrevista, já haviam sido listados na ata
da reunião dos representantes das categorias do dia cinco de outubro deste ano.  Nada
mais  havendo  a  ser  tratado,  os  Representantes  Docentes  deram  por  encerrados  os
trabalhos desta reunião extraordinária dos docentes convocada por eles.

Representantes Docentes:

Sr.  Felipe Fortes de Lima __________________________________

Sr. Fernando Luiz Ferreira Rodrigues _________________________
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