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ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
PROVISÓRIO DO CAMPUS UFRJ DUQUE DE CAXIAS - REALIZADA EM 12 DE
NOVEMBRO DE 2021 Ao décimo segundo dia de novembro do ano de dois mil e
vinte e um, na sala de reunião remota do Campus Duque de Caxias - UFRJ Duque
de Caxias - Rodovia Washington Luiz, n. 19.593, km 104,5 – Santa Cruz da Serra,
Duque de Caxias – RJ, com a presença dos Conselheiros relacionados: 1.
Profa. Juliany Cola Fernandes Rodrigues (Diretora Geral), 2. Prof. Marcel Menezes
Lyra da Cunha (Diretor Adjunto Acadêmico), 3. O técnico-administrativo Evandro
Costa de Souza (Vice-Diretor Adjunto Administrativo), 4. Profa. Ana Paula Santos da
Silva de Oliveira (Coordenadora de Extensão), 5. Profa. Marisa Carvalho Suarez
(Suplente do Coordenador de Graduação em Biofísica), 6. Prof. Luiz Gustavo Feijó
Dubois (Coordenador de Graduação em Ciências Biológicas: Biotecnologia), 7.
Profa. Carolina Alvares da Cunha de Azeredo Braga (Coordenadora do Profibio), 8.
Profa. Mônica de Mesquita Lacerda (Coordenadora do Proficiências), 9. Profa.
Andrea Cláudia Freitas Ferreira (Representante dos Professores Associados), 10.
Prof. Raphael do Carmo Valente (Representante dos Professores Adjuntos), 11.
Profa. Érika Cristina Gonçalves Aguieiras (Representante dos Professores
Adjuntos), 12. Prof. Francisco José Pereira Lopes (Suplente da Coordenadora de
Pós-graduação em Nanobiossistemas), 13. Profa. Janaína Fernandes
(Representante da Pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular), 14. Hemily
Gleisi Queiroz Silva (Representante dos Servidores Técnico-administrativos em
Educação), 15. Marcos Antônio Carneiro Martins (Representante dos Servidores
Técnico-administrativos em Educação), 16. Victoria Pimentel (Representante dos
Discentes de Graduação e Pós-graduação). Participaram da Sessão sem direito à
voto: 1. Prof. Denis Mota de Souza (Vice-Coordenador de Graduação em Ciências
Biológicas: Biotecnologia) e 2. Profa. Joanna Maria Teixeira de Azeredo Ramos
(Suplente de Representante da Extensão). Sob a Presidência da Diretora Geral -
Profa. Juliany Cola Fernandes Rodrigues, às 14:12 horas, deu-se início à reunião
extraordinária do CDPX com a discussão, votação e aprovação com 3
abstenções das atas das sessões ordinárias 89 e 90, previamente encaminhadas
por e-mail. O prof. Marcel pediu para trocar as palavras “homenagem” e
“COVID” por “memória” e “COVID-19” na ata da sessão 89. Em continuidade
apresentou-se os seguintes informes: (1) professora Juliany informa que: (a)
haverá a realização de prova do ENADE no Campus no dia 14/11; (b) O campus
está empreendendo o retorno de atividades presenciais gradualmente, segundo
orientações de biossegurança, a fim de atender determinações judiciais e da
Reitoria. Todos os setores administrativos estão em funcionamento presencial
híbrido. Na próxima semana está previsto o início de aulas presenciais; (c) houve na
semana corrente problemas de abastecimento de água no Campus o que
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demandou a compra de carros pipa; (d) estão sendo realizadas conversas com a
PR6 e com a Prefeitura universitária para garantir o funcionamento do restaurante
universitário e das linhas de ônibus intercampi; (e) na próxima semana o professor
Roberto Medronho realizará palestra para o Campus sobre a epidemia de Covid-19
e temas de epidemiologia em geral em data a ser confirmada; (f) Está sendo
finalizado o planejamento da participação da corpo social do Campus no estudo de
soroprevalência de Covid-19 realizado pelo IESC, COPPE, IBCCF e IE. (g) CEPG
aprovou resolução que prevê o retorno presencial híbrido de aulas da
pós-graduação e mudanças no calendário conseguindo casar o término da
pós-graduação com a da graduação; (2) Professora Mônica informa que o
PROFCIENCIAS teve recurso analisado e acolhido pela FAPERJ e receberá verbas
de edital de apoio à pós-graduação. (3) Professor Marcel informou que: o campus
está enfrentando problemas no fornecimento de internet pela rede RNP; Que
teremos a abertura de disciplinas presenciais obrigatórias de 7º e 8º períodos. Não
houve ausências justificadas. Passados os informes colocou-se a leitura dos
itens da pauta: (1) Aprovação da comissão local SIAC -DC 2021 (evento fev-22) -
Andre Martins de Moura, Andrea Claudia Freitas Ferreira, Bianca Ortiz da Silva,
Joanna Maria Teixeira de Azevedo Ramos, Mariella Alzamora Camarena, William
Correa Tavares e coordenadora Ana Paula Santos da Silva de Oliveira; (2) Rotinas
Acadêmicas; (3) Aprovação da Banca de progressão da Professora Juliany Cola
Rodrigues, de Associada 1 para Associada 2. Membros titulares: Cássia Curan Turci
(Titular do IQ-CCMN) - Presidente, Cláudia Moraes de Rezende (Titular do
IQ-CCMN) e Katia Vergetti Bloch (Titular do IESC-CCS); Membro suplente: Henrique
Fortuna Carius (Titular da UFRJ, lotado na FL-CLA). A seguir promoveu-se a
abertura de inclusão de itens à pauta: (4) Aprovação da Transferência da
Coordenação do Projeto “Ser Cientista” para as profas Luisa (coordenadora) e Carol
(vice-coordenadora), do Fundão passando a ser um projeto do Campus DC; (5)
Homologação da Setorização de 1 Vaga da Reserva Técnica da Reitoria Referente
ao 3o Lugar no Concurso válido para a Área de Matemática. Prof. Renan Henrique
Finder; (6) Homologação do Resultado de Avaliação do Relatório de Estágio
probatório do prof. Leonardo Maciel de Oliveira Pinto; (7) Aprovação da Saída de
DENIS MOTA DE SOUSA Siape 1806053 da Coordenação de Área de Matemática
e Entrada de VERNNY URIEL CHÁVEZ CCAJMA Siape 1144087. A nova pauta foi
colocada em votação e aprovada. Procedeu-se, então, à discussão e votação dos
itens de pauta. O item 1 foi apresentado pela professora Ana Paula, sendo
Aprovada, com 3 abstenções, a criação da comissão local SIAC-DC 2021 (evento
em fev/22) composta por André Martins de Moura, Andrea Claudia Freitas Ferreira,
Bianca Ortiz da Silva, Joanna Maria Teixeira de Azevedo Ramos, Mariella Alzamora
Camarena, William Correa Tavares e coordenadora Ana Paula Santos da Silva de
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Oliveira; O Professor Marcel seguiu apresentando o item 2, as Rotinas
acadêmicas, com os seguintes registros, todos com referência a alunos do curso de
Biotecnologia: (1) Exclusão por Ana Luiz Ribeiro Gomes de Interação Vetor Parasita
Hospedeiro (2021-1); (2) exclusão, em correção de erro da secretaria acadêmica,
por Gabriel Cavalcante Pacheco de Programação de computadores I (2020-0); e (3)
inclusão por Renan Albuquerque Fernandes de Química Inorgânica I (2021-1).
Ressaltou-se a diminuição na frequência de realização de AGFs. Em votação as
rotinas acadêmicas foram aprovadas. O item 3 foi apresentado pela Direção
Acadêmica sendo aprovada a Banca de progressão da Professora Juliany Cola
Rodrigues, de professor Associado 1 para Associado 2, conforme composta pelo
vice-presidente Silas Pessini Rodrigues. Membros titulares: Cássia Curan Turci
(Titular do IQ-CCMN) - Presidente, Cláudia Moraes de Rezende (Titular do
IQ-CCMN) e Katia Vergetti Bloch (Titular do IESC-CCS); Membro suplente: Henrique
Fortuna Carius (Titular da UFRJ, lotado na FL-CLA). A Professora Ana Paula
apresentou o item 4, proposta da Transferência da Coordenação do Projeto “Ser
Cientista” para o campus Duque de Caxias, contando como coordenadora a
professora Luisa Andrea Ketzer e vice coordenadora a professora Carolina Alvares
da Cunha de Azeredo Braga, tendo sido aprovada com 1 abstenção. O item 5 de
pauta foi aprovado em sessão extraordinária, e nessa sessão, e foi apresentado
pela Diretora Geral para homologação e consiste na convocação de Renan
Henrique Finder, aprovado em 3º lugar para a vaga de matemática, no Edital
953/2019, que representa um importante reforço ao Campus e possibilitará a oferta
de novas e necessárias adições de disciplinas. Seguiu-se à apresentação do item 6
pela Diretora Geral da aprovação da avaliação de Estágio Probatório do Professor
Leonardo Maciel de Oliveira Pinto pela banca composta pelas professoras Marisa
Carvalho Suarez, Leandra Santos Baptista (ambas do campus) e pelo professor
Fábio Francisco de Araújo, docente do Instituto de Nutrição da UFRJ e atual
presidente da CPPD, tendo sido atribuídas respectivamente as seguintes notas
finais: 165, 165 e 155. Após votação a aprovação foi homologada. Novo informe: a
Diretora Geral comunica a ocorrência de algumas movimentações de servidores:
(1) o servidor Luis Felipe Quaresma Corbett assumiu a responsabilidade pelas
tarefas da CPPCD Comissão Permanente para progressão na Carreira Docente e
também foi movimentado do Setor de Pessoal para a chefia o gabinete da direção.
Esta movimentação liberou o atual chefe de Gabinete, Cezar Silveira Samy, para ser
movimentado para o setor financeiro do Campus, fato que devido à grande expertise
do servidor na área contribuirá para melhor estruturar esse setor que é fundamental
para o funcionamento do campus. O servidor Leonardo Bruno Garcia Lima foi
movimentado da Biblioteca para o setor de patrimônio, que contava apenas com um
servidor lotado. Também saindo da Biblioteca o servidor Marcos Porto Freitas da
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Rocha foi movimentado para o Setor de Protocolo. A direção geral agradece à
direção administrativa pelo esforço em planejar e executar essas importantes
mudanças, às chefias pela compreensão em liberar os servidores e aos próprios
servidores pela disposição em assumir novas tarefas na atuação junto ao campus.
Por fim, retomando à pauta, o diretor acadêmico apresentou o item 7, a dispensa
de Denis Mota de Souza e a designação de Vernny Uriel Chávez Ccjama para a
Coordenação de Área de Matemática, item que foi aprovado após votação.
Terminada a pauta, a Diretora Geral fez um relato da necessidade de
engajamento dos servidores nas tarefas administrativas do campus, destacando o
quanto elas são transformadoras inclusive para os servidores que nelas se engajam.
Neste sentido foi feito o relato da dificuldade na montagem de comissão para a
pesquisa eleitoral da próxima direção do campus e foi realizado o apelo para que
membros das carreiras docente, técnicos administrativos em educação e discentes
venham se apresentar para assumir essa importantíssima tarefa. Nada mais
havendo a se tratar, a presidente encerrou a sessão às 15:12 horas. Eu, Cézar
Silveira Samy, na qualidade de secretário dessa sessão, para constar, lavro a
presente ata, que, após ser lida e aprovada pelos presentes, é assinada pelo
presidente da sessão.

Cezar Silveira Samy
SIAPE  1868974

__________________________________
Profa.  Juliany Cola Fernandes Rodrigues

Diretora geral do Campus Duque de Caxias
SIAPE  1725455

ATA_CDPX_91ª_ 12/11/2021                                                                                                                         página 4


