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ATA DA XXXIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO 

PROVISÓRIO DO POLO DE XERÉM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO DE JANEIRO REALIZADA EM QUINZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL 

E DEZESSETE 

No dia quinze de dezembro de dois mil e dezessete, no auditório do Polo de Xerém situado 1 

na Estrada de Xerém, número vinte e sete, Duque de Caxias, com a presença do 2 

Representante Docente e Professor Adjunto Fernando Luiz Ferreira Rodrigues, o Diretor 3 

Administrativo Evandro Costa de Souza, a Representante Docente e Professora Adjunta 4 

Joana Zanol Pinheiro da Silva, a Representante Discente Joyce Cristina Guimarães de 5 

Oliveira, a Professora Adjunta Carolina Alvares da Cunha de Azeredo Braga,  o Professor 6 

Adjunto e Coordenador do Mestrado Profissional Kleber Luiz de Araújo e Souza, a 7 

Coordenadora de Extensão e Professora Adjunta Marisa Carvalho Suarez, a Assistente 8 

em Administração e representante dos servidores técnicos Fátima Cristina dos Santos, 9 

sob a Presidência do Professor Adjunto e Diretor Geral Juan Martin Otalora Goicochea, 10 

às nove horas teve início a Reunião do Conselho Deliberativo Provisório do Polo de 11 

Xerém – UFRJ; Ao iniciar, foi lida a Ata da XXXI Reunião Ordinária do Conselho, 12 

aprovada por unanimidade, com as devidas correções. Após a leitura da ata, foi passado 13 

o registro de ausências: 1.A professora Beatriz está em São Paulo em um evento; 2.O 14 

professor Victor foi ao médico; 3.O professor Josué está com problemas de saúde; 4. O 15 

servidor Técnico Administrativos Eliseu Roque está de férias; 4.A servidora Técnica 16 

Administrativa Hemily Gleisi está em regime de greve; 5.As professoras Mônica Lacerda 17 

e Maria Cecília estão de férias. As ausências foram aprovadas por unanimidade. Após 18 

aprovação do registro de ausências, foram passados os informes: 1.O Professor Fernando 19 

informou que em janeiro não haverá representação docente na próxima reunião do CDPX, 20 

por motivo de férias; 2.O professor Francisco informou que houve um uso não autorizado 21 

do laboratório do Numpex-Bio por 5 alunos. Ele convocou os alunos responsáveis para 22 

uma reunião para se manifestarem sobre o assunto; 3. O professor Kléber informou que 23 

o processo de seleção do mestrado em Bioquímica e Biologia Molecular foi finalizado 24 

com 5 aprovados no Mestrado e 1 no Doutorado e que no próximo semestre precisará de 25 

uma sala de aula pra realização dessas atividades; 4. A professora Marisa informou que 26 

foi realizada a última plenária de extensão na UFRJ no ano de 2017, com participação 27 

dos coordenadores de extensão de todas as unidades, com o objetivo de criar uma proposta 28 

de regimento para o Conselho de Extensão que será criado na universidade, e, 29 

posteriormente, enviado ao Consuni para aprovação. O conselho terá como representação 30 

no Pólo de Xerém, o Coordenador de Extensão e mais dois professores. Ela destacou 31 

também a importância da participação dos coordenadores do Pólo na Plenária de 32 

extensão. E por fim, informou que o edital Rua estará aberto para inscrições a partir do 33 

dia 1º de março até o dia 15 de maio para atividades e projetos de extensão; 5. O Professor 34 

Juan Otálora informou sobre a situação do novo campus de Duque de Caxias, e que as 35 

obras estão previstas para terminar em janeiro. Não havendo mais informes, foi realizada 36 

a leitura da ordem do dia com as devidas alterações e inclusões: 1)Rotinas acadêmicas; 37 

2)Deliberação sobre proposta de calendário eleitoral, em acordo com as normas eleitorais 38 
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publicadas no boletim UFRJ, número 36 - 3 de setembro de 2015, páginas 3 e 4; 39 

3)Deliberação sobre o projeto de pesquisa da docente Mônica Lacerda, visando a 40 

formalização do trabalho de pesquisa na UFRJ da mesma; 4)Pedido de transferência, 41 

através de permuta de vaga, da professora Joana Zanol para o Museu Nacional; 42 

5)Homologação da prestação de contas do Pólo de Xerém do exercício de 2017; 6)Pedido 43 

de recurso do processo de trancamento de disciplina fora do prazo da aluna Myriam Linda 44 

Souza Dias; 7) Pedido de recurso do processo de trancamento de disciplina fora do prazo 45 

da aluna Jessica Caroline Machado. A ordem do dia foi aprovada com uma ausência. 46 

Passada para a discussão dos itens: Quanto ao item 1.Rotinas acadêmicas, o item foi 47 

aprovado por unanimidade; Quanto ao item 2.Deliberação sobre proposta de calendário 48 

eleitoral, de acordo com as normas eleitorais publicadas no boletim UFRJ, número 36 - 3 49 

de setembro de 2015, páginas 3 e 4, o professor Fernando Luiz enviou o calendário 50 

eleitoral a todos os conselheiros e lembrou que os prazos não podem ser alterados, de 51 

acordo com a norma implantada em 2016, podendo ser alterados apenas todo o bloco. O 52 

processo eleitoral se inicia no dia 12 de março podendo os alunos participarem de todo o 53 

processo. O item foi aprovado por unanimidade; Quanto ao item 3.Deliberação sobre o 54 

projeto de pesquisa da docente Mônica Lacerda, visando a formalização do trabalho de 55 

pesquisa na UFRJ da mesma, o professor Fernando Luiz leu o parecer sobre o projeto de 56 

pesquisa entitulado “Estudo da interação magnon-fônon em óxido de níquel (NiO) por 57 

espectrocopia Raman”, e, após a leitura, o parecer e o item foram aprovados por 58 

unanimidade; Quanto ao item 4.Pedido de transferência, através de permuta de vaga, da 59 

professora Joana Zanol para o Museu Nacional, o professor Juan Otálora disse que o item 60 

foi discutido por e-mail e a maioria dos conselheiros foram favoráveis ao pedido, o 61 

memorando já foi feito pelo Museu Nacional, e a Pró-Reitoria de Pessoal está resolvendo 62 

os últimos detalhes do processo. O item foi aprovado pela maioria com uma ausência; 63 

Quanto ao item 5.Homologação da prestação de contas do Pólo de Xerém do exercício de 64 

2017, o Diretor Administrativo Evandro Costa apresentou a planilha de gastos do Pólo de 65 

Xerém referente ao ano de 2017, detalhando cada item da mesma. O item foi aprovado 66 

com 1 abstensão e uma ausência; Quanto ao item 6.Pedido de recurso do processo de 67 

trancamento de disciplina fora do prazo da aluna Myriam Linda Souza Dias, o professor 68 

Fernando Luiz leu o processo, assim como o parecer médico da aluna. Após discussão 69 

sobre o deferimento ou não do pedido, a professora Marisa Carvalho pediu vista do item; 70 

Quanto ao item 7. Pedido de recurso do processo de trancamento de disciplina fora do 71 

prazo da aluna Jessica Caroline Machado, o item foi retirado de pauta, pois não tinha 72 

relator. Nada mais havendo a se tratar, a Presidência do Professor Juan Martin Otalora 73 

Goicochea, Diretor Geral do Polo de Xerém – UFRJ, declarou encerrada a reunião às 74 

onze horas e trinta minutos e eu, André Oliveira de Lima, na qualidade de Secretário, 75 

lavrei a presente Ata, que dato, e, após ser lida e aprovada pelos demais presentes, esta 76 

será assinada pelo Professor e Diretor Geral Juan Martin Otalora Goicochea. 77 

Duque de Caxias, 22 de janeiro de 2018 

_________________________________________________ 

Diretor Geral do Polo de Xerém – UFRJ 
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