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Ata da reunião da Comissão de Implantação do Polo de Xerém realizada no dia 10 de outubro 
de 2011 

 
 

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze, reuniu-se, a Comissão de 

Implantação do Polo de Xerém, na sala da Biblioteca deste Polo. Com o objetivo de analisar as 

pendências e definir as mudanças que forem necessárias, para dar andamento ao Processo de criação 

do Conselho Deliberativo provisório do Polo. 

Foram postos em pauta os assuntos abaixo:  

 Desenvolvimento do Organograma do Polo; 

 Discussão acerca de novos cursos pelo Reitor Carlos Levi, após o Polo ser estruturado; 

providencia da compra de equipamento, galpão para instalação dos laboratórios, 

recebimento de mobiliário e verbas disponíveis para serem utilizadas; 

 Leitura do memorando enviado pelos Técnicos Administrativos pelo Representante dos 

Técnico-Administrativos Marcos Porto Freitas da Rocha contendo reivindicações e 

sugestões; 

 Análise da Resolução e Implantação e Gestão do Polo de Xerém; 

Dando início o Professor Geraldo Antônio Guerrera Cidade falou à respeito da estrutura 

do Polo, começo das obras e que o terreno onde será construído o prédio já está sendo limpo e a obra 

já está em andamento; e que  todos os presentes discutissem e apresentassem propostas para o 

desenvolvimento do organograma e funcionamento do Polo. E que em primeiro momento, já foram 

solicitado os containeres para construção de dez salas provisórias e levantamento do material 

permanente necessários; 

Logo após o representante dos técnico-Administrativos leu o memorando com as 

reivindicações dos seguintes artigos da Resolução 09/2011, que foram analisadas e atendidas 

conforme o novo texto da citada resolução; 
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Logo após o Profº Rodrigo Capaz – Representante do colegiado do curso de 

Nanotecnologia Sede informou a opção pela separação dos colegiados do curso da Sede e de Xerém, 

formando duas coordenações; 

Foi proposta a reformulação da grade de disciplinas e estudar a posterior adequação no 

Polo;  

Foi ressaltada uma mudança de filosofia no Polo, com intuito de flexibilização em relação 

as orientações da UFRJ-Sede; 

 Por fim, o Profº Geraldo Antônio Guerrera Cidade – Diretor do Polo - pediu para que os 

membros analisassem a Resolução temporária e a Portaria nº 5825 para levar ao CONSUNI; 

agilizassem os trabalhos realizados pela CI;  

Adiou-se para próxima reunião da CI, 24 de outubro de 2011 às 9h, o fechamento de 

todos os assuntos pendentes; Nada mais acrescentar, eu, Andrea Vicente da Silva, Técnico de arquivo, 

finalizo e assino com o Presidente da Comissão de Implantação Profº Geraldo Antônio Guerrera 

Cidade e todos os membros que assim, desejarem assinar. 

Andrea Vicente da Silva   ____________________________________ 

Profº Geraldo Antônio Guerra Cidade ____________________________________ 

Profº Kildare Rocha de Miranda  ____________________________________ 

Profª Raquel Moraes Soares   ____________________________________ 

Profª Carla Ribeiro Polycarpo  ____________________________________ 

Profº Rodrigo Barbosa Capaz  ____________________________________ 

Profª Juliany Cola Fernandes Rodrigues ____________________________________ 

Marcos Porto Freitas da Rocha  ____________________________________ 

Glauber Ribeiro de Sousa Araújo  ____________________________________ 
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