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ATA DA 78ª 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 09  DE  ABRIL 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.  Prof.  Fernando  Luiz  Ferreira  Rodrigues
(Coordenador  de  Graduação  em Ciências  Biológicas:  Biotecnologia), 5.  Prof.
Marcus  Vinícius de  Oliveira  Moutinho  (Coordenador  de  Graduação  em
Nanotecnologia),  6.  Prof.  Francisco  José  Pereira  Lopes  (Suplente  da
Coordenadora  de  Pós-graduação  em  Nanobiossistemas),  7.  Profa.  Luisa
Andrea  Ketzer  (Coordenadora  de  Pós-graduação  em  Bioquímica  e  Biologia
Molecular),  8.  Profa.  Carolina  Alves  da  Cunha  de  Azeredo  Braga
(Coordenadora  do  Profibio),  9.  Profa.  Mônica  de  Mesquita  Lacerda
(Coordenadora  do  Proficiências),  10.  Profa.  Teresa  Cristina  Calegari
(Coordenadora  de  Extensão),  11.  Profa.  Andrea  Cláudia  Freitas  Ferreira
(Representante dos Professores Adjuntos), 12. Profa. Érika Cristina Gonçalves
Aguieiras  (Representante  dos  Professores  Adjuntos),  13.  Prof.  Raphael  do
Carmo Valente  (Representante  dos  Professores  Adjuntos),  14.  Antônio  Pedro
Paulo da Silva (Representante Discente de Graduação e de Pós-Graduação),
14. Marcos Vinícius Torres da Silva (Representante Discente de Graduação e
de  Pós-Graduação),  15.  Fátima  Cristina  dos  Santos  (Representante  dos
Servidores  Técnico-administrativos  em  Educação),  Participaram  da  Sessão
sem direito à voto: 1. Silas Pessini Rodrigues (Suplente da Diretora Geral), 2.
Evandro Costa de Souza (Diretor Adjunto Administrativo),  3.  Adriano Maurício
de  Almeida  Côrtes  (Suplente  do  Coordenador  de  Graduação  em
Nanotecnologia), 4. Ana Paula Santos da Silva de Oliveira (Representante dos
Professores  Adjuntos),  5.  Camila  Nogueira  da  Silva  (Suplente  do
Representante  Discente  de  Graduação  e  de  Pós-Graduação),  6.  Marcos
Antônio Carneiro Martins (Suplente do Representante dos Servidores Técnico-
administrativos  em  Educação)  e  7;  Camila  Nogueira  da  Silva  (Suplente  do
Representante discente de Graduação e de Pós-Graduação). A Diretora-geral
dá início à Sessão lamentando a perda para a COVID-19 da servidora Juliana
Cruz Lopes, advogada, que estava lotada no gabinete da Reitoria. Informa que
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a UFRJ já perdeu 291 pessoas do seu corpo social para essa doença. Que em
nosso  Campus  tivemos  colegas  que  adoeceram  mas  ainda  não  tivemos
perdas.  Diz  que  o  registro  é  importante  para  que  todos  tomem  os  cuidados
necessários e fica feliz em ver todos com saúde.  A Diretora-geral coloca em
votação  a  ata  da  77ª  sessão  do  CDPX de  26  de  março  de  2021,  que  foi
previamente encaminhada a todos os Conselheiros por e-mail. Diz que fez
alguns acertos  menos  importantes  que  serão  enviados ao Secretário  da
Sessão. A ata foi aprovada com 3 abstenções. A Diretora-geral  dá início a
sessão  passando  aos  informes: 1  –  A  técnica  Fátima  informa  sobre  a
mudança  de  titularidade  na  representação  dos  Servidores  Técnico-
administrativos  em  Educação,  com  a  troca  da  mesma  pelo  técnico  Marcos
Antônio Carneiro Martins, e continuidade da técnica Hemily, como titulares; 2 –
O  prof.  Marcus informa  que  sobre  o  novo  calendário  do  SEG  aprovado,
2021.1:  12/07/21  até  23/10/21,  Recesso:  24/10/21  até  15/11/21,  2021.2:
16/11/21 até 12/03/22, Recesso de fim de ano: 24/12/21 até 02/01/22, Recesso
de carnaval:  28/02/22 até 05/03/22;  3 – A profa. Luisa Ketser  informa sobre
uma ótima notícia referente ao PGBqBM que teve a concessão de 6 bolsas de
mestrado  e  3  de  doutorado,  para  serem implementadas  em 2021,  bolsas  da
FAPERJ;  4  –  O  prof.  Francisco informa  que  tivemos  11  inscritos  para  a
seleção de Nanobiossistemas e que foi  lançado o edital  para a bolsa de pós-
doc  recebida  e  que  até  o  final  do  mês  pretendemos  estar  com  o  candidato
selecionado e  começando a  receber  a  bolsa  a  partir  do  próximo mês;  5  –  O
Diretor  Adjunto  Administrativo informa  que  com  relação  ao  contrato  de
roçada e varrição, por enquanto estamos conseguindo emergencial, até que a
UFRJ  faça  o  efetivo.  Começaria  essa  semana  mas  a  empresa  entrou  em
acordo por conta de pendências e começará no dia 19, esse novo contrato por
6  meses,  com  a  empresa  Delurb.  Esse  contrato  contempla  toda  a  parte  da
varrição das calçadas e pavimentos,  limpeza de bueiros, e uma área pequena
de jardim também foi incluída. Então, acreditamos que teremos o Campus com
melhor  visual  e  cuidado na área de saneamento  e águas pluviais  para evitar
entupimento e esse tipo de questões.  E então há uma previsão de contratação
do  mesmo  pessoal  o  Tarcísio,  acredito  que  no  dia  19  já  teremos  o  serviço
começando com a roçada e limpeza da área.  A Diretora  geral  diz  que isso é
muito bom pois a prefeitura de Caxias vem de forma irregular, vem em 1 mês e
depois tem que ficar  pedindo.  Não é uma dificuldade só  do Campus,  a  praia
vermelha vem sofrendo muito também. Teremos uma certa folga e um alívio. 6
–  A  Diretora  geral informa  que  a  reforma  do  telhado  foi  praticamente
concluída  no  valor  aproximado  de  96  mil  reais.  Que  ainda  será  feita  a
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prestação  de  contas  que  está  na  dependência  da  liberação  do  orçamento.
Conseguimos reformar os 2 telhados,  trocar  mais de 20 telhas e reformar as
salas  que  foram  muito  afetadas  pelos  vazamentos  nos  blocos  A  e  C.
Conseguimos  reformar  o  laboratório  de  física  e  a  biblioteca.  Espero  que
tenhamos um certo descanso em relação aos vazamentos. Mas vamos pleitear
recursos junto ao ETU para uma obra mais definitiva dos telhados do Campus.
Em relação  ao  orçamento,  só  não  estamos pior  porque  o  Pró-reitor  Eduardo
Raupp  foi  muito  competente  na  gestão  dos  recursos  em  2020.  Quando  ele
contingenciou em 2020 conseguiu uma certa  folga para que conseguíssemos
operar  até  outubro.  Se  ele  não  tivesse  contingenciado,  teríamos  orçamento
para  até  abril.  Só  que  ainda  assim,  a  situação  da  UFRJ  é  complicada,
precisamos  de  383  milhões  de  reais  para  funcionar,  temos  dívidas  de  91
milhões  de  reais,  só  que  o  orçamento  aprovado  pelo  congresso  foi  de  303
milhões de reais. Essa dívidas estão divididas no fundo verde, no valor de 50
milhões  de  reais,  diferentes  empresas  em  torno  de  26  milhões,  e  deficit
operacional  em  torno  de  5  milhões,  e  mais  algumas  outras  rubricas.  Hoje
estamos recebendo 1/18 avos para viver até o início do ano orçamentário, e o
pouco  que  a  UFRJ  recebeu  até  agora  cobre  1/3  das  despesas  até  esse
momento.  É  muito  pouco  recurso.  Houve  um  repasse  às  unidades  para
pagamento  dos  empenhos  do  ano  anterior,  a  tendência  é  ser  um  ano  ainda
mais complicado. 7 – O Diretor adjunto acadêmico  informa que na sexta-feira
(16/04)  teremos  mais  uma  colação  de  grau  virtual  do  nosso  Campus  e
obviamente estão todos convidados. Que até o início da próxima semana será
comunicado  o  link  para  participação.  Os  3  cursos  estarão  colando  grau.  A
profa.  Mônica pergunta  se  o  calendário  da  pós  também  será  mudado  e  a
Diretora geral responde que a sincronização do calendário da pós com o da
graduação só ocorrerá em 2020. Que o calendário da pós não vai mudar. Que
o CEPG terá ponto de pauta único, o PROCAD interno, seria um programa de
bolsas,  que  a  UFRJ  criaria,  para  auxiliar  os  programas,  principalmente  os
programas  3,  4  e  5,  os  de  notas  mais  baixas  ou  os  programas  emergentes.
Que  é  um dos  programa  que  a  Reitora  Denise  vem falando  da  necessidade
desde  o  começo,  que  UFRJ  tem  de  criar  um  programa  de  bolsas
especialmente  para  os  cursos  de  graduação  jovens  nesse  momento  de
dificuldade.  É  possível  que  nas  próximas  semanas,  o  CEPG crie  um comitê,
trazido  pelo  conselheiro  Sr.  Darci  do  ICB  e  pela  Luana  Vulcão  represente
discente da pós-graduação. E depois foi trazido pela Pró-reitora profa. Denise
Freire. Já foi indicado pela PR-2, um alto índice de evasão na pós-graduação,
isso  não  se  reflete  nos  nossos  programas  ainda,  que  nos  quase  130
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programas  de  pós-graduação,  a  PR-2  já  está  ciente  de  um  alto  índice  de
evasão.  Estão  sobrando  bolsas  e  foi  falado  no  CEPG,  inclusive  pelos
estudantes  de pós-graduação,  tem um índice  bastante  alto  de  estudantes  de
pós-graduação  com  problemas  mentais  e  psicológicos.  Os  conselheiros
pediram que tivesse um olhar para os estudantes de pós-graduação, que falam
muito  em  graduação  e  acabam  esquecendo  um  pouco  dos  alunos  de  pós-
graduação, mas que esses estão em um limbo ainda mais complexo do que os
de alunos de graduação.  E a  visão de horizonte  do aluno de pós está  muito
prejudicada pela crise financeira,  pela pandemia,  então deixo registrado,  não
só o PROCAD interno como a possibilidade de chamar os coordenadores para
uma ação conjunta para criar  mecanismos de suporte para criar  mecanismos
de  suporte  para  manter  os  alunos  nos  programas  de  pós-graduação.  Como
manter os alunos de pós-graduação neste momento de pandemia e recessão.
Recomenda a todos assistirem ao vídeo da reunião do CEPG. A profa. Mônica
informa que esse ano tivemos 3 solicitações de trancamento de matrículas na
pós-graduação, equivalente a 10% do curso. A Diretora geral reforça o pedido
para assistirem ao vídeo do CEPG e a profa. Mônica informa que os motivos
para trancamento são ataque de pânico, estafa mental e para cuidar da família
porque  a  família  está  com  esses  problemas  estando  tudo  relacionado  com
esse momento, quase uma epidemia. 8 – O aluno Marcos Torres  informa que
amanhã haverá  a calourada que os  DEs e  os  CAs do Campus vão se  juntar
para falar um pouco com os alunos, sobre o funcionamento de alguns órgãos,
do  CA,  DCE,  os  direitos  que  eles  tem,  enfim,  ouvir  a  opinião  deles  sobre
algumas  coisas,  que  é  bom  ter  esse  espaço  virtual  para  troca  de  afeto,
conhecimento  e  etc…  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.  Item
1 –  Rotinas Acadêmicas,  Item 2 –  Homologação de parecer  sobre  o  recurso
apresentado  pelo  candidato  Bruno  Telch  dos  Santos  contestando  resultado
final  do  concurso  para  provimento  de  2  vagas  em  Matemática  no  Edital  n.
953/2019,  Item  3 –  Aprovação  da  nova  composição  da  Coordenação  de
Extensão,  tendo  a  profa.  Ana  Paula  Santos  da  Silva  de  Oliveira  como
coordenadora  e  a  profa.  Joanna  Maria  Teixeira  de  Azeredo  Ramos  Barros
como  substituta  eventual,  Item  4 –  Aprovação  da  nova  composição  da
Coordenação  do  PPG  em  Bioquímica  e  Biologia  Molecular,  tendo  a  Profa.
Teresa  Cristina  Calegari  Silva  como  coordenadora  e  a  Profa.  Janaína
Fernandes como vice-coordenadora, Foi retirado de pauta à pedido do aluno
Antônio e do prof. Francisco:  Item 5 -  Pedido de autorização para a tecx jr
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realizar  um  Evento  Online  de  Empreendedorismo  (pedido  de  vista).  A pauta
modificada foi  colocada em votação e aprovada por  unanimidade.  A Diretora-
geral inicia a discussão dos itens: Quanto ao item 1, o prof. Marcel pede a exclusão
em  disciplina  da  aluna  Luíza  Oliveira  Dantas,  e  o  prof.  Marcus  a  atualização  da
listagem da última CDPX, dos alunos que tiveram o pedido da inscrição em disciplina
apreciado, com a inclusão de 6 alunos com parecer favorável, com exceção de 1 caso.
A Diretora geral pede que esse parecer seja anexado a ata, o item foi aprovado por
unanimidade; Quanto ao item 2, após a leitura do parecer pela profa. Mônica, o item
foi aprovado com 2 abstenções; Quanto ao item 3, após as palavras da Diretora geral
e das profas. Joanna e Ana Paula, o item foi aprovado por unanimidade; Quanto ao
item 4, após as palavras da profa. Luisa e da Diretora geral, o item foi aprovado com
1 abstenção. Seguiu-se a apresentação da PR-5 para falar sobre as ações da
pró-reitoria  de  extensão.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  profa  e  DIRETORA-
GERAL JULIANY  COLA  FERNANDES  RODRIGUES ,  agradeceu a presença de
todos e encerrou a sessão às  15 horas e 10 minutos. Eu,  CÉZAR SILVEIRA SAMY,
SECRETÁRIO DA SESSÃO,  para  constar,  lavrei  a  presente  ata  que,  aprovada na
sessão de 30 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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