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ATA DA 77ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO PROVISÓRIO DO
CAMPUS DUQUE DE CAXIAS – PROFESSOR GERALDO CIDADE, REALIZADA SOB
A  PRESIDÊNCIA  DA  PROFESSORA  E  DIRETORA-GERAL  JULIANY  COLA
FERNANDES  RODRIGUES, DIA 26 DE MARÇO DE 2021,  ÀS  14 HORAS E 10
MINUTOS,  NO  AUDITÓRIO  REMOTO,  DO  CAMPUS  DUQUE  DE  CAXIAS  –
PROFESSOR GERALDO CIDADE,  RODOVIA WASHINGTON LUIZ,  Nº  19.593,  KM
104,5 -  SANTA CRUZ DA SERRA - DUQUE DE CAXIAS – R.J.  Participaram  da
sessão  os(as)  seguintes  conselheiros(as):  1.  Juliany  Cola  Fernandes
Rodrigues  (Diretora  Geral),  2.  Prof.  Marcel  Menezes  Lyra  da  Cunha  (Diretor
Adjunto  Acadêmico),  3.  A técnica-administrativa  Daniele  (Suplente  do  Diretor
Adjunto Administrativo),  4.  Profa. Melissa Limoeiro Estrada Gutarra (Suplente
do  Coordenador  do  Curso  de  Graduação  em Biotecnologia),  5.  Prof.  Marcus
Vinícius  de  Oliveira  Moutinho  (Coordenador  de  Graduação  em
Nanotecnologia),  6.  Profa.  Marisa  Carvalho  Suarez  (Coordenadora  do  Curso
de Graduação em  Biofísica), 7. Prof. Francisco José Pereira Lopes (Suplente
da  Coordenadora  de  Pós-graduação  em  Nanobiossistemas),  8.  Profa.  Luisa
Andrea  Ketzer  (Coordenadora  de  Pós-graduação  em  Bioquímica  e  Biologia
Molecular),  9.  Profa.  Carolina  Alves  da  Cunha  de  Azeredo  Braga
(Coordenadora  do  Profibio),  10.  Teresa  Cristina  Calegari  (Coordenadora  de
Extensão),  11. Joanna Maria Teixeira de Azeredo Ramos (Representante dos
Professores  Adjuntos),  12.  Pedro  Nothaft  Romano  (Representante  dos
Professores  Adjuntos),  13.  Antônio  Pedro  Paulo  da  Silva (Representante
discente  de  Graduação  e  de  Pós-Graduação),  14.  Camila  Nogueira  da  Silva
(Suplente do Representante discente de Graduação e de Pós-Graduação), 15.
Fátima  Cristina  dos  Santos  (Representante  dos  Servidores  Técnico-
administrativos  em  Educação),  16.  Hemily  Gleise  de  Queiroz  Silva
(Representante  dos  Servidores  Técnico-administrativos  em  Educação).
Participou da Sessão sem direito à voto: Silas Pessini Rodrigues (Suplente da
Diretora Geral)  e Evandro Costa de Souza (Diretor Adjunto Administrativo).  A
Diretora-geral  coloca  em  votação  a  da  76ª  sessão  do  CDPX  de  12  de
março de 2021, que foi previamente encaminhada a todos os Conselheiros
por e-mail. A ata foi aprovada com 4 abstenções. A Diretora-geral dá início
a sessão passando aos informes: 1 – O Prof.  Francisco  informa que a PR-2
está  dando  um  apoio  muito  grande  à  nossa  pós-graduação  em
Nanobiossistemas,  que  de  todas  as  pós-graduações  da  UFRJ,  somente  2
foram selecionadas para concorrer a um Edital de bolsas, foi a Reitora Denise
que explicou,  então ganhamos 2 bolsas da CAPES, 1 bolsa de doutorado da
FAPESP e 1  bolsa  de  pós-doc,  e  ela  já  queria  os  nomes que  não tínhamos.
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Conseguimos fazer um Edital,  e gostaria de registrar agradecimento ao CD e
aos  membros  da  pós  de  todas  as  instituições  participantes,  que  em  tempo
recorde  conseguimos  montar  uma  comissão  de  seleção,  essa  comissão
montou uma proposta de Edital, o CD se reuniu e fez as correções devidas, e
nós  aprovamos  o  Edital,  que  é  o  item  adicional  de  pauta.  Dentro  de  um
momento tão difícil  temos essa boa notícia,  e dissemos para a profa.  Denise
que  iríamos  correr  muito,  porque  uma  boa  notícia  que  não  se  aproveita  se
transforma em má notícia.  Então essa boa notícia  foi  aproveitada e se  Deus
quiser dará bons frutos. Obrigado! 2 – A Diretora-geral informa que a obra da
subestação elétrica, está andando, está na fase final do projeto, porque houve
mudanças importantes inclusive, que o EPLAM já havia identificado, mesmo na
licitação,  e  que  mesmo  com  a  interrupção  das  atividades  presenciais,  o
cronograma  será  mantido.  E  é  possível  que  essa  semana,  mais  tardar  na
próxima,  comecem  mesmo  as  obras  de  execução,  da  construção  da
subestação, até por mesmo por conta do prazo, 280 dias, quase 6 meses para
finalização da obra, então para não atrasar, não ter que fazer aditivo de tempo
no  contrato,  eles  mantiveram  o  calendário  mesmo  com  as  restrições  agora
impostas  pelo  governo.  Que  no  máximo  em  2  semanas  a  gente  vai  ver  as
primeiras intervenções físicas por conta da construção da subestação elétrica.
Na semana teve uma breve atualização do projeto de adequação dos prédios
para  receber  o  núcleo  de  pesquisa,  a  COPPETEC  está  finalizando  o  Edital
para  licitação  da  empresa  que  vai  fazer  o  projeto  básico  executivo,  essa
atualização tem 1 semana e acho que em breve teremos o Edital da empresa
que  vai  fazer  o  básico  executivo.  Ontem  à  noite,  nesse  momento  de
lockdown,  de  10  dias,  foi  publicado  em  resolução  da  Reitoria,  com  as
decisões que a Reitoria tomou que irei encaminhar para os colegas caso haja
algum questionamento. Estamos entrando em uma fase de restrição presencial
mas  as  atividades  remotas  continuam  normais  com  exceção  dos  dias  de
feriado que teremos nas próximas semanas. Peço aos colegas que leiam todas
as  normas  e  informes  da  Reitoria  nesse  momento  e  pediria  para  todos
ficassem em casa, tivemos mais relatos de colegas que tiveram a Covid-19 e
precisamos tomar muito muito cuidado mesmo. Os próximos dias serão dias de
restrição  sanitária  apesar  da  imprensa  estar  falando  em  feriado  mas  não  é
feriado.  É  restrição  sanitária  mesmo,  protejam-se  e  a  seus  entes  queridos
porque  a  vida  está  esquisita  e  não  podemos  baixar  a  guarda  agora  de  jeito
nenhum. Inclusive porque as vacinas estão ampliando, teremos um número de
vacinação bastante alto nas próximas semanas. Abril  será um mês importante
da vacinação, falta pouco para termos uma proteção mais segura com relação
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à Covid-19. 3 – A profa. Carolina informa que haverá a reunião do grupo de
trabalho  de  parentalidade  e  equidade  de  gênero  às  16h  de  hoje,  em
comemoração  ao  mês  do  dia  internacional  da  mulher,  e  vai  ter  um  debate
sobre as mulheres nos espaços de poder e as desigualdades evidenciadas em
tempos de Covid-19, quem tiver interesse de participar vai ser transmitido pelo
canal  da WebTV. E lembrando que quem se inscreveu para receber a licença
para  assistir  o  documentário  Picture  a  Scientist  que  devem  ter  recebido  a
senha hoje,  só para lembrar  que a licença fica  disponível  de  hoje  ao  dia  28,
então é esse final de semana que a gente tem para assistir, então aproveitem.
E  se  alguém  se  inscreveu  e  não  recebeu  a  senha,  entrem  em  contato  por
favor. 4 – A Vice-diretora adjunta administrativa informa da 2a chamada para
o  chips  de  internet  móvel,  embora  seja  uma  tentativa  da  Direção  Geral  de
conseguir para os que não conseguiram na primeira leva, que foi  estendido o
prazo  mesmo  que  não  oficial  para  solicitar.  Hoje  já  foi  recebemos  mais
algumas solicitações, não sei todos viram, mas existe ainda a possibilidade de
conseguir  a  internet  móvel  à  Universidade,  fica  o  registro  e  peço  que  até  a
segunda-feira  a  gente  consegue  segurar  e  fazer  uma  tentativa.  Não  temos
certeza que conseguiremos mas é uma tentativa de conseguir novos chips.  A
Diretora-geral solicita que se manifestem quanto ao registro de ausências
justificadas. Não houve ausências justificadas. A Diretora-geral fez a leitura
da pauta, com exclusão/inclusão de itens. O prof. Marcel pediu a exclusão
do Item 1 –  Rotinas Acadêmicas,  Item 2 –  Criação da Comissão Temporária
de Revisão das Normas de Avaliação (Membros: Prof. Carsten, Profa. Carolina
Braga e Prof. Fernando Rodrigues), Foram incluídos os itens: Item 3 – Edital
de  ingresso  no  programa  de  pós-graduação  em  NanoBioSistemas,  Item  4 –
Pedido  de  autorização  para  a  tecx  jr  realizar  um  Evento  Online  de
Empreendedorismo,  Item 5 -  Homologação  do  resultado  do  concurso  para  2
vagas,  área  Matemática,  Edital  953,  Item  6 -  Homologação  da  nova
composição da CPA com a inclusão da servidora técnica-administrativa Bianca
Couto de Brito. Item 7 - Representação docente do Campus na CPPD,   Item 8
-  Composição da Comissão de Organização da SIAC 2021,  O item 3, que já
constava na pauta original, foi renumerado por solicitação do prof. Pedro
passando a ser o Item 9 - Homologação dos novos Representantes Docentes
Adjuntos.  A  pauta  modificada  foi  colocada  em  votação  e  aprovada  por
unanimidade.  A Diretora-geral  informa que teremos ao final  da Sessão,  a
apresentação  da  profa.  Paula  Lessa  sobre  os  objetivos  do
desenvolvimento  sustentável,  projeto  que  será  realizado  em  junho  de
2021. A Diretora-geral inicia a discussão dos itens: Quanto ao item 1,  após  a
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leitura pelo prof. Marcus, o item foi aprovado por unanimidade; Quanto ao item 2, o
prof. Pedro apresentou o item e propôs que a Comissão tenha a duração de 3 meses, o
item foi  aprovado com 1 abstenção; Quanto ao item 3, após a apresentação do item
pelo prof. Francisco, o item foi aprovado com 1 abstenção; Quanto ao item 4, após a
apresentação pelo representante dos alunos Antônio e a representante Camila. A aluna
Camila respondeu que o mesmo será gratuito com possibilidade de certificado de carga
horária  e  realização  em meados  de  setembro/21,  após  às  17h  até  às  20h  e  com
duração de 3 dias, o prof. Francisco sentiu falta de um documento com nomes do
avaliador inclusive e para divulgação das informações anteriores e pediu vista do
item. A profa.  Teresa respondeu à Camila  que o curso pode ser  cadastrado como
evento de extensão e contar com certificado emitido pela PR-5. Quanto ao item 5, Os
aprovados foram:  1º lugar:  ORLANDO SARMIENTO CHUMBES, 2º lugar:  VERNNY
URIEL CHAVEZ CCAJMA, 3º lugar: RENAN HENRIQUE FINDER, o item foi aprovado
por unanimidade; Quanto ao item 6, o item foi aprovado por unanimidade; Quanto ao
item 7, o item foi aprovado por unanimidade; Quanto ao item 8, comissão composta
por profa.  Mariella Alzamora Camarena, prof. William Correa Tavares, profa.  Bianca
Ortiz,  profa.  Andrea Claudia  Freitas  Ferreira,  profa.  Ana Paula  Santos  da Silva  de
Oliveira e o técnico André Martins de Moura,  o item foi  aprovado por unanimidade;
Quanto ao item 9, saída dos profs. Pedro Nothaft Romano e Joanna Maria Teixeira de
Azeredo Ramos e entrada dos profs. Érika Cristina Gonçalves Aguieiras e Raphael do
Carmo Valente,  o item foi aprovado com 2 abstenções. Seguiu-se a apresentação
da profa. Paula Lessa sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável.
Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  profa  e  DIRETORA-GERAL JULIANY  COLA
FERNANDES RODRIGUES, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às
16 horas e 30 minutos. Eu,  CÉZAR SILVEIRA SAMY, SECRETÁRIO DA SESSÃO,
para constar, lavrei a presente ata que, aprovada na sessão de 09 de abril de 2021, é
assinada por mim e pela Diretora-geral.

Cézar Silveira Samy
SIAPE  1868974

__________________________________
Profa.  Juliany Cola Fernandes Rodrigues
Diretor-geral do Campus Duque de Caxias

SIAPE  1725455
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