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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO PROVISÓRIO DO
POLO DE XERÉM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, no auditório
do Polo de Xerém situado na Estrada de Xerém, número vinte e sete, Duque
de Caxias, com a presença dos Srs(as). Kleber Luiz De Araujo e Souza, Maria
Cecília Menks Ribeiro, Robson Roney Bernardo, Mônica de Mesquita Lacerda,
Leandra Santos Baptista, Carolina Alvares da Cunha de Azeredo Braga,
Janaina Fernandes, Hemily Gleise de Queiroz Silva, Fellipe de Oliveira Guerra,
Jully Regina Campelo da Motta e Julio C. R. Junior, sob a Presidência da Sra.
Raquel Moraes Soares, diretora pro-tempore do Polo, às dez horas, teve início
a Reunião do Conselho Deliberativo Provisório do Polo de Xerém – UFRJ.
Foram feitos os seguintes informes: 1.1. Situação financeira da UFRJ para
dois mil e dezesseis é de déficit orçamentário de aproximadamente setecentos
milhões de reais. Esses dados foram colocados em audiência pública na UFRJ,
na qual foi citado o problema dos salários dos terceirizados e das condições de
limpeza da universidade. Essa conjuntura é preocupante, pois há um demanda
de recursos para a mudança do Polo Xerém para Santa Cruz da Serra. 1.2.
Mudança para Santa Cruz está em processo. Na semana anterior houve uma
avaliação técnica dos edifícios de Santa Cruz da Serra. Constatou-se que
alguns edifícios têm condições de funcionamento e outros não. Os módulos
dos laboratórios didáticos serão transportados de Xérem para Santa Cruz da
Serra, pois já estão montados. A comissão de infraestrutura ficou encarregada
de redesenhar a estrutura dos módulos, assim como fazer a descrição técnica
para a mudança. Há necessidade da UFRJ comprar uma estação de
tratamento de água compacta. A prefeitura universitária já está com o termo de
referência para a licitação das obras em janeiro. A construção do restaurante
universitário será avaliada pelo Instituto de Nutrição. Os problemas com a
Concer e da CEDAE, no que tange a acesso e a abastecimento, ainda aguarda
possíveis soluções. 1.3. Homologação do resultado final dos concursos para
docente substituto com os aprovados: Lucas Muraro Sasse, na área a de
Nanotecnologia, e Wagner Rafael Maciel de Souza, na área de Fisiologia
Animal Comparada. 1.4. O professor Robson Roney Bernardo sai da
coordenação do NDE de Biotecnologia, Professora Daniela Uziel deixa de ser
vice coordenadora de curso de Biotecnologia. Pautas: 2.1. A proposta de
Calendário Eleitoral apresentado pela Comissão Eleitoral foi aprovada e segue
o seguinte cronograma em dois mil e dezesseis: a inscrição dos candidatos dos
dias cinco a sete de janeiro; divulgação das inscrições deferidas no dia treze de
janeiro; inscrição de fiscais no dia quinze de janeiro; início da campanha em
dezoito de janeiro; divulgação da lista de eleitores no dia vinte e cinco de
janeiro; final da campanha no dia dezoito de fevereiro; votação entre os dias
vinte e dois e vinte e cinco de fevereiro; apuração dos votos em vinte e seis de
fevereiro; divulgação do resultado em vinte e nove de fevereiro; recurso no dia
dois de março; e divulgação do resultado dos recursos no dia nove de março.
2.2. Sobre a homologação do resultado final dos concursos para docente
efetivo na área de Física e Matemática (edital: 450/2014). A CDPX deixou préhomologada o resultado final para o cargo de docente efetivo na área de
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Matemática: Jorge Alberto Borrego Morell. A CDPX aprova, também, o
resultado final do concurso de Física Teórica: Beatriz Blanco Seiffert e Marcos
Vinicius de Oliveira Moutinho. Foi aprovada a homologação do resultado final
do concurso de física experimental: Loik Herven Patrik Gence e Carsten
Enderlein. 2.3. Aprovado o afastamento do país do servidor Fabrício dos
Santos Belgrano. 2.4. A CDPX aprova a relação de AGF’s apresentadas. 2.3.
É aprovada à proposta para a renovação de Convênios de parceria de ensino,
pesquisa e inovação entre Inmetro e o Polo Xerém da UFRJ. 2.5. É aprovado o
projeto pedagógico do Curso de Biofármacos. E nada mais havendo se tratar a
Presidência da Sra. Raquel Moraes Soares, diretora pro-tempore do Polo,
declarou encerrada a reunião, a qual eu, Uhelinton Viana, na qualidade de
Secretário, lavrei a presente Ata, que dato e assino, após ser lida e assinada
pela Presidência da Sra. Raquel Soares e pelos demais presentes.

__________________________________
Professora Dra. Raquel Moraes Soares
Diretora Geral Pro-Tempore do Polo de Xerém – UFRJ
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