
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CONSELHO DELIBERATIVO PROVISÓRIO DO CAMPUS DUQUE DE
CAXIAS

ATA  DA  57ª  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO  PROVISÓRIO  DO  CAMPUS
DUQUE  DE  CAXIAS  –  PROFESSOR  GERALDO  CIDADE,  REALIZADA  SOB  A  PRESIDÊNCIA  DO
PROFESSOR E VICE-DIRETOR GERAL KLÉBER LUIZ DE ARAÚJO E SOUZA, DIA 13 DE DEZEMBRO DE
2019, ÀS 12 HORAS  E 10 MINUTOS, NO AUDITÓRIO DO BLOCO C, DO CAMPUS  DUQUE DE
CAXIAS – PROFESSOR GERALDO CIDADE, RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 104,5 - SANTA CRUZ
DA SERRA - DUQUE DE CAXIAS – R.J.

Compareceram  à  sessão  os  seguintes  Conselheiros:  a  Professora  Associada  e  Diretora
Acadêmica  –  Leandra  Santos  Baptista;  o  Professor  Adjunto  e  Coordenador  do  Curso  de
Nanotecnologia – Marcus Vinícius de Oliveira Moutinho; O Professor Adjunto e Coordenador do
curso  de  Biotecnologia  –  Fernando  Luiz  Ferreira  Rodrigues;  O  Professor  Adjunto  e  Vice-
coordenador do Curso de Biofísica – Marcel Menezes Lyra da Cunha; o Professor e Coordenador
da  Pós-graduação  em  Nanobiossistemas  -  Roberto  Jakomin;  a  Professora  Adjunta  e
Coordenadora  de Extensão – Teresa Cristina Calegari  Silva;  a  Professora Representante  dos
Professores Associados – Andrea Claudia Freitas Ferreira;  o Professor Adjunto e Representante
dos Docentes Adjuntos – Pedro Nothaft Romano; a Professora Adjunta e Representante dos
Docentes  Adjuntos  –  Joanna  Maria  Teixeira  de  Azeredo  Ramos;  a  Técnica  Administrativa
Representante  dos  Servidores  Técnicos-Administrativos  em  Educação  -  Hemily  Gleise  de
Queiroz  Silva;  o  Aluno  e  Representante  dos  Discentes  -  Antônio  Pedro  Paulo  da  Silva;  a
Assistente em Administração e Suplente dos Representantes dos Técnicos-Administrativos –
Fátima Cristina dos Santos; o Técnico-Administrativo e Diretor Administrativo – Evandro Costa
de Souza, sob a Presidência do Professor Adjunto e Vice-Diretor Geral – Kléber Luiz de Araújo e
Souza. Havendo  número  regimental,  Prof.  Kléber  Luiz  de  Araújo  e  Souza iniciou  a  sessão
colocando  em votação  a  Ata  da  56ª  sessão  da  CDPX  de  novembro  de  2019,  previamente
encaminhada  a  todos  os  Conselheiros  por  e-mail,  sendo  aprovada  com  2  abstenções.  Em
seguida, Kléber passa aos informes: 1: Professor Roberto Jakomin, informa que haverá nova
seleção para alunos de mestrado e doutorado em nanobiossistemas. Em janeiro/2020 será a
prova  escrita  e  em  fevereiro/2020  será  a  prova  oral;  2:  Fernando,  informa  sua  saída  da
comissão de implantação do curso de Engenharia Física e lê o documento de justificativas em
anexo;  3:  Marcel, lê documento, em anexo, da coordenação do Numpex-Bio chamado “Carta
aberta a comunidade da UFRJ Campus Duque de Caxias” sobre a situação atual do Numpex-Bio;
4: Evandro, informa que os problemas de manutenção que o Campus enfrenta, outras unidades
da UFRJ  também estão  enfrentando.  Que  não há equipe de  manutenção e  que o  EPLAM,
também, ainda não tem equipe técnica de manutenção. Tudo depende de contrato mas não há
dinheiro para contratação. Que não tem como passar a situação orçamentária como previsto
nessa CDPX porque há ainda um pequeno recurso de emenda parlamentar a ser executado
ficando a apresentação para janeiro/2020. Que na CAOF (Comitê de Assessoramento da Gestão
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Orçamentária e Financeira), as unidades que tem representação, relatam os mesmos tipos de
problemas. A PR-3 e a PR-6 estão vendo a possibilidade de um contrato de manutenção para
todas as unidades. A Direção tem tentado junto à Prefeitura e à Reitoria, agilidade mas que a
Prefeitura Universitária não tem mais as mesmas equipes que possuía e quando há quem possa
fazer o serviço não tem peças de reposição. O pior é não ter contrato de manutenção corretivo
que tem sido exigido pelo Ministério Público à UFRJ. Quer deixar registrado que a Direção faz
um esforço extremo para tentar resolver os problemas mas infelizmente já faz um tempo que
estão muito acima do que seria possível; Kléber, faz um adendo, diz que o Prefeito Universitário
prometeu a manutenção preventiva nos ares-condicionados  do Polo de Xerém, e que se o
Prefeito Universitário não tem material para fazer as manutenções, quanto mais o Campus. A
UFRJ está sem dinheiro e o Campus menos ainda. Fora o fato de ter que depender da Biofísica
para que o dinheiro do Campus possa ser gasto comprando coisas pequenas, como exemplo.
Pede para que fique registrado que há um compromisso da Prefeitura Universitária da UFRJ
para  fazer  a  manutenção  dos  ares-condicionados  do  Polo  de  Xerém.  Que  deve-se  tomar
cuidado, com relação ao momento, em não apontar culpados internos; Evandro, continua, e
informa  que  a  licitação  para  instalação  dos  ares-condicionados  ocorreu,  demonstrando  o
esforço da PR-6, porém vários itens foram cancelados por não haver proposta de fornecedor
afetando por volta de 20 itens dos 97 licitados. Que estão em conversas com a PR-6 para definir
novos procedimentos em relação a essa questão.  5: Leandra,  informa sobre os professores
substitutos para 2020-1, foi necessário 2 instâncias de recursos, as regras dizem que precisa o
que a câmara docente chama de motivador, aposentadoria, alguns tipos de licença que não
oneram para a Universidade, com exceção da licença saúde e da licença maternidade. Porém, a
câmara docente era sensível com relação a carga didática até esse semestre quando passou a
não existir mais essa possibilidade. Que participou de algumas avaliações, que vários institutos
e unidades da UFRJ tem uma carga horária bem mais elevada do que a do Campus, que fica em
média  entre  10/8  horas,  dependendo  da  área,  que  diversas  unidades  tem  14/12  horas.
Portanto, os substitutos que foram renovados foram aqueles que tiveram um motivador claro.
Foram os de Física, por ocupar cargo de Direção Geral, somente esse cargo e os equivalentes
dão  esse  direito.  Diretor  de  departamento  não  se  enquadra,  como exemplo.  Conseguiu-se
também  pela  exoneração  da  professor  de  Matemática,  a  licença  cônjuge  da  professora
Fernanda  mas  que  provavelmente  não  poderá  mais  ser  considerado  um motivador  e  pela
licença  maternidade  da  professora  Mariella  que  concedeu  uma  nova  vaga.  No  total  de  3
professores renovados e 1 nova vaga. 6: Kléber, informa que os laboratórios didáticos estão
razoavelmente  garantidos  para  o  início  do  próximo  ano  e  que  acaba  de  enviar  e-mail  à
Prefeitura Universitária perguntando se há a possibilidade de virem fazer a manutenção dos
ares-condicionados, ao menos os do Polo de Xerém. Que está preocupado com a questão dos
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ares-condicionados do Campus Duque de Caxias, já que estamos tendo sorte pois o verão está
ameno  mas  que  deve  piorar.  Também,  que  precisa  de  um  docente  e  de  um  técnico
administrativo para compor o Fórum de Políticas Estudantis e procede a leitura do Ofício de
solitação,  em  anexo.  Que  pensou  em  alguém  da  CODESA  e  um  docente  da  extensão.  O
professor Pedro se comprometeu a indicar um representante docente e um suplente até o dia
18/12. Kléber,  pediu,  caso não consiga,  para que seja indicada a professora Ana Paula e a
professora  Teresa  como  suplente;  Na  sequência,  Kléber coloca  em  votação  os  pedidos de
ausência  justificada  da  professora  Carolina  Alvares  da  Cunha  de  Azeredo  Braga,  que  está
participando  de  banca e  o  discente  Marcos  Vinícius  Torres  da  Silva  por  estar  resolvendo
problemas  burocráticos. O Conselho aprova  as  ausências  justificadas  por  unanimidade.  Em
seguida,  Kléber  faz  a  inclusão  de  itens.  Pede  a  inclusão  de  item  em  caráter  de  urgência,
“Setorização da vaga de professor efetivo” a ser votado antes de todos os itens e a “Indicação
da professora Janaina Fernandes para a CPPD”. Evandro solicitou a exclusão do item 4 para
apresentação em janeiro/2020. Hemily pede a inclusão dos itens: “Resultado da avaliação de
progressão  do  professor  Rodrigo  Tinoco  Figueiredo, de  adjunto  4  para  associado  1”  e
“Homologação de banca de promoção dos professores Victor Tulio Ribeiro de Resende e Melissa

Limoeiro  Estrada  Gutarra”. Kléber  unificou  os  itens  propostos  pela  Hemily  em  1  único  item
“Promoção, progressão e aprovação de banca”. A inclusão e a exclusão de cada um dos itens foi
aprovada por unanimidade. Foi solicitada a mudança da ordem de votação dos itens 7 e 10
para  que  fiquem  para  depois  das  rotinas  acadêmicas.  A mudança  foi  aprovada  por
unanimidade. A pauta modificada ficou assim: 1 - Setorização da vaga de professor efetivo; 2 -
Rotinas Acadêmicas; 3 - Moção para priorizar a reforma do local provisório do Numpex-nano; 4
- Deliberação sobre trancamento de disciplina fora do prazo de Tânia Maria Anjos da Costa. P
209/2019; 5 - Homologação do resultado final da seleção de Mestrado e Doutorado, referente
ao  edital  01-2019  PMBqBM; 6  -  Homologação  da  comissão  de  seleção  para  ingresso  de
discentes de Mestrado e Doutorado do curso de pós-graduação de Nanobiossistemas - PPGIM-
NANOBIOS (EDITAL Nº789, DE 7 DE NOVEMBRO 2019); 7 - Aprovação da proposta de criação do
curso de Engenharia Biomédica; 8 - Deliberação sobre a colaboração multiunidades contida no
ofício 45/2019 enviado à Campus Duque de Caxias; 9 - Homologação do calendário das sessões
da CDPX para 2020; 10 - Permuta da Profa. Raquel Soares para a UnB com recebimento de vaga
para o Campus Duque de Caxias; 11- Indicação da professora Janaina Fernandes para a CPPD;
12- Promoção, progressão e aprovação de banca; Kléber inicia a discussão dos itens: Quanto ao
item 1 – A professora Leandra pede para deixar registrado que após a área de matemática ser
contemplada com a vaga de professor, Biocel seria a próxima possível área a ser contemplada;
O professor Fernando pede para constar que se for olhar apenas para a carga horária, inovação
nunca será contemplada. Kléber leva ao regime de votação a aprovação da setorização da vaga
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para a área de Matemática sendo aprovada por unanimidade; 2 – Os Conselheiros aprovam o
Relatório, em anexo, por unanimidade; Quanto ao item 3 – Evandro informou que iria tentar
adquirir os itens informados na Moção mas que não houve tempo hábil devido a data em que o
orçamento dos mesmos foi apresentado, tendo sido informado o prazo limite aos envolvidos. O
item foi aprovado por unanimidade; Quanto ao item 4 – Os conselheiros aprovaram o parecer
com 1 abstenção indeferindo o pedido da aluna; Quanto ao item 5 – O item foi aprovado por
unanimidade;  Quanto  ao  item  6  –  A  comissão  será  composta  pelos  seguintes  membros:
Titulares: Joyce Rodrigues de Araujo, Gilson Antonio Giraldi, Marco Alberto Medeiros, Karim
Dahmuche  e  Viviane  Lione;  Suplentes:  Erlon  Henrique  Martins  Ferreira,  Renato  Portugal,
Haroldo Cid Da Silva Junior, Camila Silva de Magalhães e  Reginaldo Almeida Da Trinidade.   O
item foi aprovado por unanimidade; Quanto ao item 7 - Foi aprovado por unanimidade com 1
abstenção; Quanto ao item 8 – Kléber pede para que a professora Andrea redija um relato para
posterior anexação à Ata.  O item teve 4 votos a favor, 3 votos contra e 6 abstenções. Kléber
pede que fique registrado que o Conselho gostaria de rediscutir o documento e será montada
uma comissão com 3 componentes com essa finalidade para a CDPX de fevereiro/2020; Quanto
ao item 9 - Kléber propõe que se não houver quorum para a CDPX de janeiro/2020 a mesma
será  realizada  em  uma  única  seção  no  início  de fevereiro/2020.  O  item  foi  aprovado  por
unanimidade; Quanto ao item 10 – O item foi aprovado por unanimidade. A professora Raquel
pediu,  posteriormente  à  realização  da  seção,  que  o  título  do  item  fosse  alterado  para:
"Aprovação de permuta entre a  docente do Campus Duque de Caxias-UFRJ Raquel  Moraes
Soares, siape 1509161, e a docente do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UnB,
Lenora  Nunes  Ludolf  Gomes,  siape  1809882”;  11-  O item foi  aprovado  por  unanimidade;
Quanto ao  item 12 – O resultado da progressão do professor Rodrigo  Tinoco  Figueiredo,  de
adjunto 4 para associado 1, foi aprovado. A banca de promoção de adj. 4 para associado 1 dos
professores Victor Tulio Ribeiro de Resende e Melissa Limoeiro Estrada Gutarra é composta
pelos professores Narcisa Leal da Cunha-e-Silva, Carmen Cabanelas Pazos de Moura, João Paulo
Machado Torres, todos do IBCCF, e a professora Russolina Zingali como suplente. A banca de
professor  de  adjunto  1  para  professor  adjunto  2  do  professor  Rodrigo  Ornellas  Meire será
composta pelas professoras Juliany Cola Fernandes Rodrigues, Marisa Carvalho Suarez e Susana
Frases Carvajal, a suplente será Maria Cecília Menks Ribeiro. O item foi aprovado com 1 voto
contrário; Nada mais havendo a tratar,  o  Prof.  Kléber Luiz de Araújo e Souza,  agradeceu a
presença de todos e encerrou a sessão  às 14 horas e 12 minutos. Eu, Cézar  Silveira Samy,
Secretário da Sessão, para constar,  lavrei a presente ata que, aprovada na sessão de 31 de
janeiro de 2020, é assinada por mim _________________________________________ e pelo
Prof. Kléber Luiz de Araújo e Souza.

______________________________
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