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ATA DA XXXVII SESSÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO PROVISÓRIO DO PÓLO DE 

XERÉM, REALIZADA SOB A PRESIDÊNCIA DO PROFESSOR E VICE-DIRETOR GERAL 

HERBERT LEONEL DE MATOS GUEDES, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, ÀS 8 HORAS 

E 30 MINUTOS, NO AUDITÓRIO DO CAMPUS, NA AVENIDA PASTOR MANOEL 

AVELINO DE SOUZA, Nº 27, XERÉM, DUQUE DE CAXIAS.  

Compareceram à sessão os seguintes Conselheiros: A Professora Adjunta e Vice-Coordenadora 

do Programa de Pós-graduação de Bioquímica e Biologia Molecular Juliany Cola Fernandes 

Rodrigues, a Assistente em Administração e representante dos servidores técnicos Hemily Gleise 

de Queiroz Silva, o Professor Adjunto e Coordenador do curso de Nanotecnologia-X Josué 

Xavier de Carvalho, a Professora Adjunta e Diretora Acadêmica Mônica de Mesquita Lacerda, o 

Diretor Administrativo Evandro Costa de Souza, O Técnico em Assuntos Educacionais Eliseu 

Roque do Espírito Santo, a Professora Adjunta e Vice-Coordenadora do curso de Biofísica 

Julieta Schachter, a representante Discente Joyce Cristina Guimarães de Oliveira, o Professor 

Adjunto e Representante Docente Fernando Luiz Ferreira Rodrigues, o Professor Adjunto e 

Diretor de Pós-graduação e Pesquisa Francisco José Pereira Lopes, como convidado, a 

Professora Associada e Representante Docente Maria Cecília Menks Ribeiro, a Professora 

Adjunta e Coordenadora do curso de Biotecnologia Beatriz Blanco Siffert, a Professora Adjunta 

e Coordenadora de Extensão Marisa Carvalho Suarez, sob a Presidência do Professor Adjunto e 

Vice-Diretor Geral Herbert Leonel de Matos Guedes, às oito horas e trinta minutos teve início a 

Reunião do Conselho Deliberativo Provisório do Polo de Xerém – UFRJ; Ao iniciar, foi 

aprovada a ata da XXXVI Reunião Ordinária do Conselho, aprovada por unanimidade. Em 

seguida, foi passado o registro de ausências: 1.As professoras Luiza Andrea Ketzer e Carolina 

Alvares da Cunha de Azeredo Braga estão estavam dando aula; As ausências foram aprovadas 

por unanimidade; Após o registro de ausências foram feitos os informes: 1.O Coordenador do 

curso de Nanotecnologia-X Professor Josué Xavier informou que participou de uma reunião com 

a Divisão de Ensino da PR1 (DEN/PR1) para discutir a regras de migração entre as distribuições 

curriculares 2010.1 e 2018.1. Durante a reunião foi solicitado ao mesmo, o agendamento de uma 

reunião entre a DEN/PR1 e representantes do Polo Xerém. A DEN/PR1 sugeriu que estivessem 

presentes na reunião, se possível, os Coordenadores dos três cursos, o(a) Coordenador(a) de 

Extensão, pelo menos um membro de cada um dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE’s), a 

Chefe da Secretaria Acadêmica, o representante dos docentes. Os principais pontos de pauta da 

reunião são: 1.Reforma da grade curricular para inclusão das atividades de Extensão. 2. Regras 

de migração entre as diferentes distribuições curriculares. 3. A solicitação do Ministério da 

Educação (MEC) pelo fim das ênfases em cursos que as possuem. 4. Orientações gerais a 

respeito do Projeto Pedagógico dos cursos (PPC’s) e funcionamento dos NDE’s. A DEN/PR1 

ainda solicitou ao Coordenador do curso de Nanotecnologia-X Professor Josué Xavier que 

fizesse os seguintes informes ao Conselho do Polo Xerém: 1. A responsabilidade pelos PPC’s é 

da Instituição de Ensino (IE). 2. A fiscalização dos PPC’s é feita pelo MEC durante as visitas in 
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loco. 3. Os PPC’s devem ser aprovados pelos Colegiados dos respectivos cursos (Resolucão 

CEG 02/2003). Para cursos que não tenham colegiado a aprovação de deve ser feita na 

Congressão da IE; 2.O representante docente Professor Fernando Luiz questionou se o modelo 

de documentos oficiais padrão se encontram no site do Pólo de Xerém tendo resposta afirmativa; 

3.O Diretor de Pós-Graduação e Pesquisa Professor Francisco Lopes agradeceu o convite para 

participar das reuniões do Conselho Deliberativo Provisório de Xerém como convidado e 

informou  que irá focar agora no mestrado e doutorado de Nanobiosistemas, devendo voltar, 

posteriormente, a CDPX como Representante dos Docentes; 4.O Técnico em Assuntos 

Educacionais Eliseu Roque informou que será realizado nos dias 10 e 11 de maio no museu 

Ciência e Vida em Caxias um evento chamado Rio Info Caxias, com o objetivo de aproximar a 

universidade do mundo empresarial e de empreendedorismo. Alguns projetos de alunos estão 

sendo selecionados para serem apresentados no evento e há espaço também para que professores 

apresentem seus projetos. As inscrições estão abertas para quem quiser participar; 5. O Vice-

Diretor Professor Herbert Guedes informou que a subestação elétrica de 300kVA do Polo Xerém 

foi ligada, e que o processo da mudança para o novo Campus de Duque de Caxias foi aprovado. 

O prefeito de Duque de Caxias está fazendo um sistema de canalização de esgoto que será 

importante para o campus. O prefeito também se comprometeu, além da questão da segurança, 

em doar o terreno RGI ao lado do campus até o dia 6 de agosto, pois o Tribunal de Contas e a 

Controladoria Geral da União estão reclamando que a UFRJ está fazendo obra em terreno que 

pertence a prefeitura do município; Não havendo mais informes, foi realizada a leitura da ordem 

do dia com as devidas alterações e inclusões: 1)Rotinas acadêmicas; 2)Homologação do 

resultado da pesquisa realizada pela Comissão Eleitoral 2018 para Diretor e Suplente Eventual 

Substituto do Campus Xerém; 3)Homologação do resultado da eleição para representante dos 

docentes adjuntos, realizada na reunião dos docentes de 26 de abril de 2018; 4)Homologação 

do resultado da eleição para representante dos docentes do Campus Xerém na comissão para 

discutir o “Plano Individual de Trabalho Docente”; 5)Deliberar sobre a inclusão da seguinte 

etapa no processo de realização de concurso no Campus Xerém: “Aprovação na CDPX e 

publicação dos nomes dos servidores técnicos administrativos que darão suporte logístico aos 

concurso de docente”; 6)Mudança de coordenador da área de Biologia Geral; 7)Reativação da 

comissão de implementação do curso de Engenharia Física; 8)Homologação do Resultado dos 

Concursos de Diversidade e Fisiologia Animal e de Ciência e engenharia de materiais; 

9)Homologação da alteração na composição do NDE do curso de Biofísica; 10)Homologação da 

mudança de coordenador do curso de Biofísica; 11)Homologação de inclusão de disciplina 

eletiva solicitado pelo professor Francisco Lopes; 12)Pedido de prorrogação do afastamento da 

Professora Viviane Silva de Paula que se encontra no Departamento de Química e Bioquímica 

da Universidade da Califórnia, Estados Unidos; 13) Solicitação de Afastamento do país do 

Professor Adriano Maurício de Almeida Côrtes, no período de 20 a 22/07/2018, para apresentar 



 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

PÓLO DE XERÉM 

 

  

ATA_XXXVII_CDPX_27/04/2018 Página 3 

 

trabalho de pesquisa no World Congress Computational Mechanics em Nova Iorque; 

14)Aprovação da comissão de avaliação de progressão funcional vertical dos Professores Juan 

Martin Otálora Goicochea, Marisa Carvalho Suarez e Juliany Cola Fernandes Rodrigues; 

15)Aprovação da mudança na composição do colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Bioquímica e Biologia Molecular; 16) Aprovação do Mestrado Profissional de Formação em 

Ciências para Professores; 17)Homologação do resultado de avaliação de progressão horizontal 

dos professores Victor Túlio Ribeiro de Resende, Josué Xavier de Carvalho e Marisa Carvalho 

Suarez; 18)Autorização da criação da Associação Atlética Esportiva; 19)Aprovação da criação de 

um setor de áudio e vídeo; 20)Aprovação da criação de um sistema de ticket para Ouvidoria 

interna no campus de Xerém; 21)Aprovação dos projetos de Extensão; A pauta foi aprovada por 

unanimidade. Passada para a discussão dos itens: Quanto ao item 1.Rotinas acadêmicas, a 

Diretora Acadêmica Mônica Lacerda listou os pedidos dos alunos, dentre eles: 7 inclusões de   

disciplinas, 1 exclusão de disciplina, 1 cancelamento de matrícula e 1 trancamento de matrícula 

fora do prazo. Em relação ao último pedido, a Vice Coordenadora de Biofísica Professora Julieta 

Schachter leu o parecer feito pelo Coordenador Victor Túlio sendo favorável ao deferimento do 

pedido. Por fim, os pedidos, assim como o parecer, foram aprovados por unanimidade; Quanto 

ao item 2.Homologação do resultado da pesquisa realizada pela Comissão Eleitoral 2018 para 

Diretor e Suplente Eventual Substituto do Campus Xerém, o Representante Docente Fernando 

Luiz leu o resultado das eleições na ata elaborada pela comissão: 40 votos de docentes, sendo 

38 válidos pela chapa 10 e 2 nulos, 40 votos de técnicos administrativos, sendo 32 válidos a 

favor da chapa 10, 4 nulos e 4 brancos, 65 votos dos discentes, sendo 57 válidos a favor da 

chapa 10, 1 nulo e 7 brancos, totalizando 87,6% dos votos válidos a favor da chapa 10. Os 

conselheiros questionaram a baixa presença dos alunos na votação, destacando a importância 

da participação destes nas eleições. O item foi aprovado com uma abstenção; Quanto ao item 

3. Homologar o resultado da eleição para representante dos docentes adjuntos, realizada na 

reunião dos docentes de 26 de abril de 2018, o Representante do Docente Fernando Luiz expôs 

o motivo da saída da Professora Joana Zanol Pinheiro da Silva que foi a sua troca de unidade do 

Pólo de Xerém para o Museu Nacional. Em seu lugar foi eleita a Professora Adjunta Joanna 

Maria Teixeira de Azeredo Ramos e uma vaga de suplente ainda está em aberto. O item foi 

aprovado por unanimidade; Quanto ao item 4.Homologar o resultado da eleição para 

representante dos docentes do Campus Xerém na comissão para discutir o “Plano Individual de 

Trabalho Docente”, O representante docente Fernando Luiz listou os docentes eleitos na 

comissão que são os professores Fernando Luiz Ferreira Rodrigues e Mônica de Mesquita 

Lacerda. A professora Mônica Lacerda está substituindo o professor Juan Martin Otálora 

Goicochea durante o mês de maio, e, a partir de junho, ela será substituída pela professora 

Maria Cecília Menks Ribeiro; O item foi aprovado por unanimidade; Quanto ao item 5.Deliberar 
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sobre a inclusão da seguinte etapa no processo de realização de concurso no Campus Xerém: 

“Aprovação na CDPX e publicação dos nomes dos servidores técnicos administrativos que darão 

suporte logístico aos concurso de docente”, o Representante Docente Fernando Luiz disse que 

este item foi um pedido da professora Joana Zanol que sentiu dificuldades nas etapas do 

concurso, não sabendo exatamente as funções de cada envolvido e nem a quem recorrer no 

caso de dúvidas. Outros professores também sentiram essas dificuldades, principalmente por 

ter sido a primeira vez. Após discussão, os conselheiros decidiram que o Setor de Pessoal 

deveria se reunir com as comissões de concurso e passar todas as informações sobre o mesmo, 

inclusive o nome de todos os técnicos envolvidos antes da realização do evento. O item foi 

aprovado com 6 votos a favor, 2 abstenções e 4 votos contra; Quanto ao item 6.Mudança de 

coordenador da área de Biologia Geral, a professora Joana Zanol Pinheiro da Silva será 

substituída pela professora Melissa Limoeiro Estrada Gutarra. O item foi aprovado por 

unanimidade; Quanto ao item 7.Reativação da comissão de implementação do curso de 

Engenharia Física, a comissão original é composta pelos pelos professores Fernando Luiz 

Ferreira da Silva, Juan Martin Otálora Goicochea e Mônica de Mesquita Lacerda. O 

Representante Docente Fernando Luiz disse que o Reitor não irá aprovar novos cursos antes da 

mudança para o novo campus e que é preciso fazer uma portaria de reativação desta comissão 

com efeito retroativo para poder apresentar aos coordenadores de curso de toda a 

universidade e tentar incluir algumas disciplinas eletivas. Por fim, o item foi aprovado com uma 

abstenção; Quanto ao item 8.Homologação do Resultado dos Concursos de Diversidade e 

Fisiologia Animal e de Ciência e Engenharia de Materiais, a Representante Técnico 

Administrativa Hemily Gleise divulgou o resultado dos dois concursos: Diversidade e Fisiologia 

Animal, teve 4 candidatos aprovados: William Corrêa Tavares, Elisa Maria Costa e Silva de Paiva, 

Noemi Mendes Fernandes e Samuel Coelho de Faria; Engenharia de Materiais teve apenas 1 

aprovado: Pedro Nothaft Romano. O item foi aprovado por unanimidade; Quanto ao item 

9.Homologação da alteração na composição do NDE do curso de Biofísica, a Vice Coordenadora 

e Substituta eventual de Biofísica Julieta Schachter e o Diretor Pós-Graduação e Pesquisa 

Francisco Lopes explicam suas saídas do NDE e agradecem a todos. O professor Carsten 

Enderlein é o novo integrante do NDE de Biofísica. O item foi aprovado por unanimidade; 

Quanto ao item 10.Homologação da mudança de coordenador do curso de Biofísica, sai o 

professor Victor Túlio Ribeiro de Resende e entra a professora Marisa Carvalho Suarez. O Vice-

Diretor Professor Herbert Guedes agradece a Professora Marisa e destaca a importância de se 

conseguir outro Coordenador de Extensão para não sobrecarregá-la. O item foi aprovado por 

unanimidade; Quanto ao item 11.Homologação de inclusão de disciplina eletiva solicitado pelo 

professor Francisco Lopes, o Diretor de Pós-Graduação e Pesquisa Professor Francisco Lopes leu 

a proposta de disciplinas feitas pelo NDE de Biofísica. A Vice Coordenadora do PMBqBM Juliany 
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Cola questionou sobre a abrangência da ementa, que poderá dificultar o aluno e que as 

disciplinas que são pré-requisitos precisam estar bem definidas. Após debate a mesma pediu 

vista do item; Quanto ao item 12.Pedido de prorrogação do afastamento da professora Viviane 

Silva de Paula que se encontra no Departamento de Química e Bioquímica da Universidade da 

Califórnia, Estados Unidos, a Diretora Acadêmica Mônica Lacerda leu relato e disse que a 

professora Fabiana Ávila substituirá a professora Viviane nas suas disciplinas durante o período 

do afastamento, sendo favorável à prorrogação. A Vice Coordenadora de Biofísica Julieta 

Schachter lembrou que houve um caso idêntico no ano de 2016 em que o pedido foi negado e 

solicita um padrão nas decisões. O Vice-Diretor Hebert Guedes reforçou que o afastamento 

para missão no exterior pode ser de até 5 anos. Havendo dúvidas sobre o item, a Coordenadora 

do curso de Biotecnologia Professora Beatriz Blanco Siffert pediu vista; Quanto ao item 

13.Afastamento do país do Professor Adriano Maurício de Almeida Côrtes, no período de 20 a 

22/07/2018, para apresentar trabalho de pesquisa no World Congress Computational 

Mechanics em Nova Iorque, houve um debate sobre quem autoriza o afastamento e sobre o 

período do mesmo, que o correto seria do dia 20 ao dia 29 de julho de 2018. Houve um 

consenso, o item foi aprovado por unanimidade; Quanto ao item 14. Aprovação da comissão de 

avaliação de progressão funcional vertical dos professores Juan Martin Otálora Goicochea, 

Marisa Carvalho Suarez e Juliany Cola Fernandes Rodrigues, a banca é formada pelos 

Professores Titulares Lúcia Previato, Adalberto Vieira e Denise Pires de Carvalho, todos do 

Instituto de Biofísica. O item foi aprovado com uma abstenção; Quanto ao item 15. Aprovação 

da mudança do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular, 

o Vice-Diretor Hebert Guedes listou os membros do colegiado sendo a professora Luiza Andrea 

Ketzer a Coordenadora e a professora Juliany Cola Fernandes Rodrigues a Vice Coordenadora. O 

item foi aprovado por unanimidade; Quanto ao item 16. Aprovação do Mestrado Profissional 

de Formação em Ciências para Professores, a Diretora Mônica Lacerda citou a necessidade de 

alguns professores do Pólo de criar um projeto pedagógico para esse novo curso de Mestrado 

para preservar o ProfBio local. Ela leu o seu relato sobre o curso destacando a sua finalidade e 

disse que a mudança do ProfBio local do Instituto de Biofísica para o Pólo de Xerém precisa ser 

aprovada e o processo referente a mudança precisa ter a concordância da PR2 para ser 

aprovado. O item foi aprovado com uma abstenção; Quanto ao item 17.Homologação do 

resultado de avaliação de progressão horizontal dos professores Victor Túlio Ribeiro de 

Resende, Josué Xavier de Carvalho e Marisa Carvalho Suarez, a Representante Docente 

Associada Maria Cecília listou o resultado da avaliação: Victor, de Adjunto III para Adjunto IV, 

aprovado; Marisa, de Adjunto I para Adjunto II, de Adjunto II para Adjunto III e de Adjunto III 

para Adjunto IV, aprovada; Josué, de Adjunto I para Adjunto II e de Adjunto II para Adjunto III, 

aprovado; O item foi aprovado por unanimidade; Quanto ao item 18.Autorização da criação da 
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Associação Atlética Esportiva, o Técnico em Assuntos Educacionais Eliseu Roque leu o seu 

parecer e concluiu que o Conselho Deliberativo Provisório de Xerém não tem poder para 

autorizar ou não a associação que é de livre criação, bastando apenas reconhecer a sua 

existência. O parecer foi aprovado por unanimidade; Quanto ao item 19.Aprovação da criação 

de um setor de áudio e vídeo, o Representante Docente Fernando Luiz disse que foi sugerido na 

reunião dos docentes a criação de um setor dedicado para impressão, áudio e vídeo para apoiar 

os docentes de acordo com as suas necessidades. O Diretor Administrativo Evandro Costa disse 

que não há vaga de Técnico de audiovisual no Pólo de Xerém, apenas na Reitoria, e não existe 

um setor de impressão, pois são cargos que já foram extintos. A parte da manutenção teria que 

ser com profissionais terceirizados já que essa tarefa está além da competência dos Técnicos de 

TI. A Representante Docente Associada Maria Cecília ressalta a importância de se ter 

profissionais que dê suporte em relação aos recursos didáticos. O Vice Diretor Herbert Guedes 

pediu vista do item; Quanto ao item 20.Aprovação da criação de um sistema de ticket para 

Ouvidoria interna no campus de Xerém, o Representante Docente Fernando Luiz disse que foi 

sugerido na reunião dos docentes uma ouvidoria interna utilizando o mesmo sistema de tickets 

utilizado na ouvidoria geral da UFRJ, mas que atendesse apenas as demandas do Pólo de 

Xerém. Esse sistema resolveria os problemas do campus mais rápido, já que a ouvidoria geral 

tem uma demanda muito grande. O item foi aprovado por unanimidade; Quanto ao item 

21.Aprovação dos projetos de Extensão, a Coordenadora de Extensão Marisa Suarez leu as 

propostas de projetos e seus responsáveis e os três pareceres que foram favoráveis a 

aprovação das propostas pelo conselho. Os pareceres foram aprovados por unanimidade e 

ficarão em anexo à ata. Nada mais havendo a tratar, o presidente do conselho, Professor Herbert 

Guedes, encerrou a sessão às 12 horas e 30 minutos. Eu, André Oliveira de Lima, Secretário do 

Gabinete da Direção, para constar, lavrei a presente ata, que, aprovada na sessão de 25 de maio 

de 2018, e assinada por mim _____________________________________ e pelo Vice-Diretor 

Geral Herbert Leonel de Matos Guedes. 

 

______________________________ 

 


