
ATA DA REUNIÃO ENTRE OS REPRESENTANTES DAS CATEGORIAS DA
UFRJ/PÓLO DE XERÉM

Aos cinco dias do mês de outubro de 2016,  na Sala de Reunião do Pólo de Xerém,
reuniram-se os seguintes representantes das três categorias do Pólo de Xerém, além de
alguns membros da Diretoria na situação de ouvintes: Raquel Gomes Gonçalves Farias
(representante dos Discentes), João Vitor Rios Mayrinck (representante dos Discentes),
Matheus Müller (representante dos Discentes), Jully Regina C. da Motta (representante
dos Discentes), Lincon Onório Vidal (representante dos Discentes), Fátima Cristina dos
Santos (representante dos Técnicos),  Cristiane Monteiro (representante dos Técnicos),
Felipe Fortes de Lima (representante dos Docentes), Fernando Luiz Ferreira Rodrigues
(representante  dos  Docentes),  Maria  Cecilia  Menks  (representante  dos  Docentes
Associados), Juan Martin Otalora Goicochea (Sr. Diretor Geral, ouvinte), Hebert Guedes
(Sr. Vice  Diretor  Geral,  ouvinte),  Evandro  Costa  de  Souza  (Sr. Diretor  Administrativo,
ouvinte), às 12 horas para deliberar sobre: O posicionamento das três categorias em
relação a situação do Pólo de Xerém e quais ações devem ser tomadas. Abertos os
trabalhos,  cada  representante  expôs  as  propostas  de  sua  categoria.  Durante  esta
exposição o Sr. Diretor Geral recebeu um e-mail informando que a reunião do próximo dia
7 de outubro de 2016 com o Excelentíssimo Senhor Reitor da UFRJ foi adiada, por tempo
indeterminado, devido ao incêndio ocorrido no prédio da Reitoria da UFRJ na madrugada
do  dia  de  hoje.  Terminado  o  período  de  debates  em  torno  das  propostas  de  cada
categoria os representantes resolveram elaborar um plano de ações único juntando as
propostas  apresentadas.  Plano este  que será  apresentado aos membros de suas
categorias e  resume ações a  serem tomadas antes e  depois  da  reunião com o
Excelentíssimo Senhor Reitor. Como ações a serem realizadas antes da reunião com o
Excelentíssimo Senhor Reitor temos os seguintes tópicos: A.1) A Sra. Fátima Cristina dos
Santos entrará em contato com o SINTUFRJ e o jornal interno, já os discentes Sr. João
Vitor Rios Mayrinck e Sra. Raquel Gomes Gonçalves Farias entrarão em contato com o
DCE e um docente entrará em contato com a ADUFRJ, para que matérias sobre o Pólo
de Xerém circulem dentro da universidade em todas as categorias. Como linha geral,
listamos tópicos principais que deveriam constar em todas as reportagens. São eles: A.1.i)
Que apesar das dificuldades os alunos tem se destacado, obtendo ótimas colocações em
programas  de  mestrado  e  doutorado  de  qualidade  e  as  três  categorias  (docentes,
discentes e técnicos) se mantém firmes no desejo de ficar no Polo de Xerém; A.1.ii) As
recorrentes faltas d’àgua e o fato do único castelo d’àgua ser dividido com uma creche e
um estádio de futebol; A.1.iii) Os dois únicos banheiros femininos; A.1.iv) A necessidade
de quentinhas para os alunos;  A.1.v)  Aumento das atividades do Clube de Duque de
Caxias e o fato da utilização do banheiro do estádio, copa e cozinha se basear em um
acordo verbal, podendo ser cancelado a qualquer momento; A.1.vi) Incluir as promessas
do reitor durante o período eleitoral (entre elas a promessa de transparência no REUNI)
além do fato  da  maior  parte  dos alunos de Xerém ter  votado no atual  reitor. A.1.vii)
Obrigações  institucionais.  Os  docentes  precisam realizar  pesquisa  para  progressão  e
efetivação, porém muitos docentes precisam de favor em outras unidades ou instituições
por falta de espaço para laboratórios. Os discentes são obrigados a realizar estágios para
se formar, porém não há espaço físico para realização no Polo de Xerém e não há auxílio
por  parte  da  universidade  com  transporte  ou  financiamento  para  realização  externa.
A.1.viii) Falta de espaço físico: para laboratórios didáticos, salas para os técnicos (quatro
salas  para  todos  os  setores  administrativos)  e  docentes  (mais  de  setenta  docentes
compartilhando  sete  mesas),  sala  para  refeitório  e  distribuição  de  quentinhas.  Foi
levantado na reunião que a Biblioteca que não satisfaz os critérios estabelecidos pelo
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Ministério de Educação e Cultura e que este ministério exige que cada curso tenha uma
sala de estudo, enquanto que não temos nenhuma sala de estudo para os nossos três
cursos.  Os  representantes  dos  técnicos  ficaram  de  buscar  com  os  responsáveis  da
biblioteca, as leis e normas que embasam essas afirmações. A.2) Moção ao CEG, a ser
apresentada no dia 19 de outubro de 2016, descrevendo a situação do Polo. A.3) Pedido
de apoio às unidades UFRJ responsáveis pela Biotec que é um curso multiunidades. Os
membros presentes da Diretoria se responsabilizaram pela realização deste pedido. A.4)
O  Sr.  Felipe  Fortes  de  Lima  irá  consultar  a  CPST  e  Orgão  de  Biosegurança  para
esclarecer os seguintes temas: A.4.i) A quantidade de banheiro é suficiente para atender o
Polo de Xerém? A.4.ii) Se a ausência de condições implicaria no fechamento imediato do
Polo de Xerém ou seria dado um prazo para obra de adequação. Dando continuidade.
Como ações  a  serem apresentadas durante  a  reunião com o  Excelentíssimo Senhor
Reitor temos os seguintes tópicos: B.1) Exigir do reitor uma posição por escrito; B.2) Dar
um prazo até o início do ano letivo 2017-1 para o início das obras no Campus de Santa
Cruz da Serra e obras de melhorias em Tamoios (banheiros e quentinhas); B.3) Ações
caso o prazo não seja cumprido: B.3.i) Manifestação no CONSUNI no início do ano letivo
com participação dos Docentes, Técnicos e Discentes, chamando a mídia externa; B.3.ii)
Uma semana depois, paralisação de uma semana para mobilização no CONSUNI; B.4)
Paralisação. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrados os trabalhos desta
reunião, tendo sido escolhido um representante de cada categoria para assinar a presente
ATA.

Representante dos Técnicos:  __________________________________________

Representante dos Docentes:  __________________________________________

Representante dos Dicentes: ___________________________________________
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