
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS DOCENTES
UFRJ / CAMPUS XERÉM

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, na sala 3  do Campus Xerém da
UFRJ, reuniram-se os docentes do Campus Xerém, comparecendo os seguintes docentes: Fernando
Luiz Ferreira Rodrigues, Marcel Menezes Lyra Da Cunha, Fabiana Avila Carneiro, Monica
De  Mesquita  Lacerda,  Silas  Pessini  Rodrigues,  Joana  Zanol  Pinheiro  Da  Silva,  Rodrigo
Tinoco Figueiredo, Felipe Fortes De Lima, Juan Martin Otalora Goicochea, Marcus Vinicius
De Oliveira Moutinho e Bianca Ortiz da Silva às dez horas para deliberar sobre o item de pauta:
1) Informes 2) Eleição  para representante  docente,  para ocupar  a  vaga da docente  Joana
Zanol  que  foi  transferida  para  o  Museu  Nacional.  3) Eleição  para  representante  docente
suplente, para ocupar a vaga que era ocupada pelo docente Carsten até novembro de 2017.
4) Eleição de representante para o "Plano Individual de Trabalho Docente" - email enviado
pelo Vice Diretor em 6 de abril. 5) Deliberar sobre a posição dos docentes com relação aos
demais  itens  da  pauta  da  CDPX  que  será  disponibilizada  na  quarta-feira  pela  Direção.
Abertos  os  trabalhos  pelos  Representantes  dos  Docentes,  iniciou-se  o  primeiro  item de  pauta.
1) Informes: Foi apresentado aos docentes as decisões tomadas na reunião dedicada à proposta de
reformulação da Resolução nº08/2014 (elaborada pelo CCS), que estabelece normas e critérios para
o desenvolvimento na Carreira de Magistério Federal da UFRJ. Foi comunicado aos presentes que o
docente titular e o docente suplente da Comissão Própria de Avaliação (CPA) sairão desta comissão
e foi realizada uma busca entre os presentes de docentes interessados em assumir estes cargos. Não
houve interessados, ficando portanto esta comissão sem participantes. Foi sugerido pelos docentes
que os representantes levassem à CDPX duas propostas: 1.1) A criação de um “Setor de impressão
e audiovisual”. 1.2) A criação de um sistema de tickets para ser a ouvidoria do Campus Xerém.
Terminados os Informes iniciou-se a Ordem do Dia: 2) Eleição para representante docente, para
ocupar a vaga da docente Joana Zanol que foi transferida para o Museu Nacional. A docente
Joanna  Maria  Teixeira  De  Azeredo  Ramos  Barros  foi  eleita  como  representante  dos  docentes
adjuntos. 3) Eleição para representante docente suplente, para ocupar a vaga que era ocupada
pelo  docente  Carsten  até  novembro  de  2017.  A  vaga  de  representante  docente  suplente
anteriormente ocupada pelo docente Carsten permanece desocupada.  4) Eleição de representante
para o "Plano Individual de Trabalho Docente" -      e-mail enviado pelo Vice Diretor em 6 de
abril.  Foram  eleitos  como  representantes  de  Xerém  na  comissão  de  trabalho  para  o  “Plano
Individual  de  Trabalho  Docente”  os  docentes  Fernando  Luiz  Ferreira  Rodrigues  e  as  docentes
Monica De Mesquita  Lacerda  durante o mês de maio,  sendo substituída  a partir  de junho pela
docente Maria Cecilia Menks Ribeiro. 5) Deliberar sobre a posição dos docentes com relação aos
demais itens da pauta da CDPX que será disponibilizada na quarta-feira pela Direção. Todos
os itens da pauta da CDPX de 27 de abril foram lidos e aprovados pelos presentes. Sem mais a se
tratar, deu-se por encerrada a reunião.

Fernando Luiz F. Rodrigues        e        Joana Zanol P. da Silva
REPRESENTANTES DOS DOCENTES

Marcus Vinicius de O. Moutinho
REPRESENTANTE DOS DOCENTES - SUPLENTE
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