
ATA DA REUNIÃO DOS DOCENTES DA UFRJ / POLO DE XERÉM

Aos dezenove dias do mês de janeiro de 2017, no auditório do Polo de Xerém da UFRJ,
reuniram-se  os  docentes  do  Polo  de  Xerém,  comparecendo  os  seguintes  docentes:
FERNANDO  LUIZ  FERREIRA  RODRIGUES,  MARCUS  VINICIUS  DE  OLIVEIRA
MOUTINHO,  JANAINA FERNANDES,  KLEBER  LUIZ  DE  ARAUJO  E  SOUZA,  LUISA
ANDREA KETZER,  GISELE CARDOSO DE AMORIM,  MARCEL MENEZES LYRA DA
CUNHA,  FABIANA  AVILA  CARNEIRO,  ANDREA  CLAUDIA  FREITAS  FERREIRA,
ROBSON RONEY BERNARDO, DENIS MOTA DE SOUSA, BEATRIZ BLANCO SIFFERT,
SILAS PESSINI RODRIGUES, ROBERTO JAKOMIM, KARIM DAHMOUCHE, CARSTEN
ENDERLEIN, JUAN MARTIN OTALORA GOICOCHEA, HERBERT LEONEL DE MATOS
GUEDES,  JASMIN,  BIANCA  ORTIZ,  CAMILA  SILVA  DE  MAGALHÃES,  LEANDRO
SCHAEFFER MARTURELLI e FRANCISCO JOSÉ PEREIRA LOPES às dez horas para
deliberar sobre os seguintes itens de pauta na seguinte ordem:  deliberação  sobre a
transferência do Prof. Morrot para o Polo de Xerém e como os  docentes irão votar
na CPDX, através de seus representantes; deliberação sobre a forma de citação do
Campus  Xerém  em  publicações.   Abertos  os  trabalhos  pelos  Representantes  dos
Docentes, iniciou-se o primeiro item de pauta.  1) Informes. Passou-se pela tabela de
acompanhamento dos assuntos trazidos às reuniões dos docentes que permanecem em
aberto. Foi feito uma ressalva de que a questão do banheiro feminino ainda não havia
sido resolvida e que o mesmo continua com somente dois sanitários com porta. Dando
prosseguimento  aos  informes,  o  Sr.  Francisco  Lopes  comentou sobre  o  envio  das
propostas de pós-graduação. Terminado a parte dos informes, passou-se para o segundo
item de pauta.  2) Deliberação  sobre a transferência do Prof. Morrot para o Polo de
Xerém e como os  docentes irão votar na CPDX, através de seus representantes.
Após mais de uma hora de debate, colocou-se em votação a seguinte questão: “Quem é a
favor da transferência do Prof. Morrot para o polo de Xerém, trocando uma vaga 40h DE
do polo por uma vaga 20h?”. Os presentes votaram da seguinte forma: três votos a favor
da transferência, dezesseis votos contra e quatro abstenções. Sendo então decidido por
maioria,  que  os  representantes  do  docentes  irão  votar  contra  a  transferência  do
Prof. Morrot na próxima reunião da CPDX a ser realizada no dia vinte e sete de janeiro
deste  ano.  Dando  prosseguimento  à  reunião,  passou-se  ao  terceiro  item  de  pauta.
3) Deliberação sobre a forma de citação do Campus Xerém em publicações.  Após
uma breve discussão, onde uma lista de nomes foram propostos, ocorreu a votação, onde
por maioria ganhou a opção: CAMPUS DUQUE DE CAXIAS, UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL . Sendo portanto decidido que esse deveria ser o
nome  adotado  apartir  de  agora  pelos  docentes,  quando  forem  submeter  projetos,
trabalhos e artigos. Esse nome já contempla a mudança para o novo campus em Santa
Cruz da Serra, onde deixaremos de ter como endereço Xerém. O Sr. Herbert Guedes,
informou a pedido da Pró-Reitoria 2 da UFRJ que o docente nunca deve traduzir o nome
da instituição para outra língua. Isso causa danos à instituição, uma vez que o nome
traduzido não é reconhecido na contabilização científica como sendo o da instituição.
Nada mais havendo a ser tratado, os Representantes Docentes deram por encerrados os
trabalhos desta reunião ordinária dos docentes do mês de janeiro convocada por eles.

Representantes Docentes:

Sr. Fernando Luiz Ferreira Rodrigues                                                                        

Sr.  Marcus Vinicius de O. Moutinho                                                                           
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