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CAXIAS

ATA DA 81ª 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 28 DE MAIO DE 2021,  ÀS   14  HORAS E  12
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. Profa. 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  Profa.  Teresa  Cristina  Calegari  Silva  (Suplente  do
Coordenador  de  Graduação  em  Bioquímica  e  Biologia  Molecular),  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.  Leonardo  Maciel  de  Oliveira  Pinto  (Suplente  Representante  dos
Professores  Adjuntos)  11.  Profa.  Ana  Paula  Santos  da  Silva  de  Oliveira
(Representante  da  Extensão), 12.  Antônio  Pedro  Paulo  da  Silva
(Representante  Discente  de  Graduação  e  de  Pós-Graduação),  13.  Marcos
Vinícius  Torres  da  Silva  (Representante  Discente  de  Graduação  e  de  Pós-
Graduação),  14.  Hemily  Gleise  de  Queiroz  Silva  (Representante  dos
Servidores  Técnico-administrativos  em  Educação)  e  15.  Marcos  Antônio
Carneiro  Martins  (Representante  dos  Servidores  Técnico-administrativos  em
Educação).  Participou  da  Sessão  sem  direito  à  voto:  1.  Silas  Pessini
Rodrigues  (Vice-Diretor  Geral).  A Diretora-geral  dá  início  a  sessão
colocando  em  votação  a  ata  da  80ª  sessão  do  CDPX  de  14  de  maio  de
2021,  que  foi  previamente  encaminhada  a  todos  os  Conselheiros  por  e-
mail.  A  ata  foi  aprovada  com  1  abstenção.  A  Diretora-geral  passa  aos
informes: 1  –  O Diretor  Acadêmico  informa que estão abertas  as inscrições
para  o  concurso  de  professor  substituto  em  Inovação  e  Biosseguranca  para
Biotecnologia,  Biofísica  e  Nanotecnologia.  As  modificações  para  o  curso  de
Biofísica  já  foram implantadas  no  SIGA,  pequenas  modificações  comentadas
na reunião no início do período, que já vai  facilitar  a inscrição em disciplinas
dos  alunos,  o  mesmo  vai  ser  feito  para  a  Nano  e  a  Biotec.  Lembrete
importante,  teremos feriado no dia  3 de junho,  por  consequência um recesso
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no dia 4, pedimos para que não haja aula síncrona nesses dias. Entramos em
conversa  com a Escola  de Belas  de  Artes,  em finalização  do lançamento  do
Edital  de  identidade  visual  do  Campus,  que  vai  ser  muito  importante  para
gente,  em breve será  comunicado por  e-mail.  A EBA vai  propor  a  criação de
uma disciplina deles a criação da identidade visual do Campus, e isso depois
vai  passar por uma votação do nosso Campus, então vamos participar desse
processo,  e  vai  ter  gente  profissional  fazendo  isso,  vai  ajudar  a  gente  a  ter
uma exposição bem melhor e uma nova cara.  2 – A profa. Ana Paula  informa
sobre  o  festival  do  conhecimento,  que  será  do  dia  21  ao  25  de  junho,  as
inscrições  já  estão  abertas  e  vamos  utilizar  a  plataforma  EVEN  que  foi  a
utilizada  para  a  JICTAC.  Então  todos  os  alunos  e  técnicos  são  convidados
para propor  atividades. Mas as atividades podem receber  membros externos.
As atividades podem ser submetidas no formato ao vivo e gravado. No formato
gravado, no momento da inscrição, vocês devem anexar o link do Youtube já
com a atividade gravada que obrigatoriamente não pode já ter sido submetida
no  ano  anterior.  E  na  ao  vivo  só  precisam  preencher  algumas  informações
sobre o teor do conteúdo. Essas propostas passarão por avaliação, temos um
comitê  avaliador,  formado  pelo  Prof.  Fernando,  a  Profa.  Andrea  e  outros
professores, e após as atividades propostas e avaliadas serem aprovadas, irão
de  fato  compor  a  programação  do  evento.  O  nosso  Campus  é  mais  do  que
convidado a submeter propostas gravadas e ao vivo sobre os mais diferentes
temas e  incluindo  podemos ter  no  formado  gravado  apresentações  de  3  a  5
minutos de projetos de pesquisa e extensão, falando sobre os nossos cursos e
então todos podem submeter e plataforma já está aberta. Complementa que as
inscrições vão até o dia 7 para que a avaliação termine no dia 14. Será bem
apertado.  O  técnico  Marcos fala  do  lançamento  do  livro  6  ensaios  sobre  a
pandemia,  que  foi  dada  a  idéia  de  ao  invés  de  entrarmos  pelo  Fórum,  fazer
pelo  festival  do  conhecimento.  E  que  está  nessa  negociação  com a  editor  e
com o autor.  E pergunta se precisa passar pelo Profa. Ana Paula ou se pode
fazer  diretamente  pela  inscrição?  Que  responde  que  pode  fazer  direto,  só
precisa  desenhar  a  atividade  em  diferentes  formatos,  entrevista,  roda  de
conversa,  painel  temático…  Que  pode  diretamente  se  inscrever  e  colocar  o
nome  das  pessoas  e  o  contato  de  quem  vai  participar.   3  –  Prof.  Marcus
Moutinho informa que na próxima sessão da CDPX pretende trazer a reforma
do  TPC  do  curso  que  foi  elaborada  no  início  do  ano  pelo  NDE,  e  até  lá  a
intenção  é  fazer  algumas reuniões,  lives,  1  com o corpo  docente  e  1  com o
corpo  discente.  Para  expor  as  principais  mudanças  na  grade,  e  a  principal
mudança é a inclusão da extensão, como sendo uma atividade obrigatória do
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curso. As datas não estão marcadas e verá como o NDE para informar por e-
mail.  As reuniões serão gravadas para quem não puder participar para poder
assistir  depois.  A  Diretora-geral diz  que  é  uma  boa  notícia  saber  que  a
reforma da Nano está para sair e agradece ao trabalho de todos tão dedicado.
4  –  O  discente  Marcos  Torres  informa  da  diferença  que  encontrou  com
relação  ao  período  passado,  que  os  alunos  estão  conseguindo  se  organizar
melhor  nesse  período.  Dá  para  ver  que,  desde  do  PLE,  há  sim  uma
movimentação dos estudantes e de todo o corpo social da UFRJ numa melhor
preparação para as aulas online, e isso tem que ser falado porque é notório.
Outro ponto é sobre a participação dos alunos na manifestação anterior, no dia
14 de maio,  a favor da educação pública,  contra os cortes na educação,  que
os centros acadêmicos se mobilizaram, foram junto ao DCE e outras entidades
da  UFRJ  para  o  centro  do  Rio,  manifestar  nossa  indignação,  conseguimos
levar diversos alunos. Para a manifestação de amanhã, às 10h, no centro do
Rio novamente, os centros acadêmicos, o DCE, a ADUFRJ, e outros, também
já se mobilizaram, e vamos conseguir um ônibus para levar os alunos, porque
estamos  tendo  uma  grande  mobilização  dos  Campus  periféricos,.Macaé
quanto Caxias estão tendo uma grande importância para a UFRJ, que também
estão se mobilizando porque temos total noção do que está acontecendo com
a gente  e  maior  noção ainda de que vamos ser  os  maiores  prejudicados,  os
Campus periféricos.  5 – A Diretora-geral informa sobre a primeira mostra de
projetos  relacionada  com  os:objetivos  do  desenvolvimento  sustentável,
enviarei um e-mail pois também houve uma alteração no cronograma, um novo
prazo para submissão dos projetos, agora vai até o dia 30 de junho. Decidimos
ampliar  o  prazo  para  poder  divulgar  mais,  e  esclarecer  dúvidas  e  dar  mais
tempo  para  as  pessoas  se  organizarem,  uma  vez  que  é  um  tema  novo.  O
evento continua nas mesmas datas em junho, 16, 17 e 18 de junho. Esticamos
o prazo e abrimos para outros municípios uma vez que está relacionado com
uma agenda que inclui diferentes cidades do estado do Rio de Janeiro. Queria
ressaltar a importância, não só para envio de propostas mas que se inscrevam
para  assistir  as  palestras.  Vai  ser  em um recesso  entre  os  períodos  do  dia,
vamos ter um conjunto de participantes bastante interessantes, como a própria
Reitora. O Campus está levando 2 pessoas de Caxias para falar, a historiadora
e profa.  Marlúcia,  Diretora do Museu vivo de São Bento,  e o coordenador do
movimenta  Caxias  que  tem  feito   um  trabalho  muito  importante  na  região
metropolitana  do  Rio,  de  enfrentamento  desse  momento  que  a  gente  está
vivendo  de  muita  insegurança  alimentar,  vai  ser  bastante  importante  e  é  um
dos  temas  que  está  em  todas  as  agendas.  Informa  que  o  Conselho
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Universitário aprovou a política de inovação da UFRJ, depois de muitos anos é
um  marco  bastante  importante  da  história  no  momento  que  a  UFRJ  está
vivendo.  Ainda  há  um  caminho  longo  para  frente,  pois  tem  várias
subresoluções que precisarão ser aprovadas, mas a resolução que estabelece
a institucionalização da política de inovação da UFRJ foi aprovada. Então isso
abre  as  portas  para  o  futuro  e  nos  dá  garantias  jurídicas  e  apoio  legal  para
fazer inovação na Universidade agora de forma mais alinhada ao marco legal
da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil. Então foi um momento importante
para a Universidade e que para o Campus faz muita diferença. Outro informe é
o evento da Faculdade de Medicina o Health Business Summit, e o Campus foi
procurado pela coordenadora da empresa júnior da faculdade de medicina. É
considerado o maior evento de inovação da América Latina na área de saúde.
Então,  já  acertamos  uma  parceria  com  o  parque  tecnológico  que  vai  dar  o
apoio.  Já  temos  vários  alunos  interessados  e  seria  interessante  se  a  gente
puder  ajudar  nossos  alunos  à  participarem  porque  é  um  evento  único  e
bastante diferente de outros Hackathons que tem por  aí  porque é um evento
nacional. O evento local no Campus vai ser em setembro, em meados de junho
provavelmente haverá uma mesa redonda para promover a divulgação e trazer
os estudantes para montar as equipes, então vou mantê-los informados disso
porque  é  importante  que  a  gente  incentive  os  nossos  alunos  a  participar.  A
idéia  é  montar  equipes  multidisciplinares  de  diferentes  áreas  para  buscar
soluções  para  a  área  de  saúde.  As  equipes  escolhidas  em  setembro  vão
participar  de  uma maratona  nacional  com várias  Universidades  em que  as  6
melhores equipes vão disputar um prêmio de R$ 100 mil. É uma oportunidade
muito importante. Pediria que levasse aos alunos e incentivasse. A estudante
Paula Dalastra coordenadora da empresa jr.,  que estão bastante empenhados
e procuraram a ajuda do Campus pela sua expertise na organização desse tipo
de evento. O último informe é que fomos surpreendidos com o encontro com o
prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, que fará uma visita na próxima
segunda-feira  às  7  horas,  e  a  gente  vai  discutir  com  ele  algumas  das
necessidades  urgentes  que  o  Campus  precisa  do  apoio  da  prefeitura,
abastecimento  de  água,  finalização  da  entrada  e  saída  do  Campus,  a
urbanização  da  frente  do  Campus,  haverá  essa  vita  e  será  muito  importante
para  solicitar  algumas  coisas  que  a  gente  precisa.  Os  labs  didáticos  foram
mudados, a subestação está avançando assim como o projeto paisagístico do
Campus e fiquem atentos ao projeto da identidade visual que vai sair e vai ser
desenvolvido  pela  EBA.  O  do  concurso  de  matemática  foi  indeferido  pelo
CONSUNI e essa semana foi encaminhada a contratação dos 2 docentes, para
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a CPPD. Assim que a portaria de nomeação for publicada vamos informando a
todos.  6  –  O  prof.  Fernando fala  da  comissão  eleitoral,  se  nós  da  CDPX
pretendemos corrigir os problemas anteriores, não a comissão eleitoral mas a
comissão  para  discutir  as  regras,  estamos  meio  em  cima.  Não
necessariamente  uma  comissão  da  Direção  mas  são  as  regras  feitas  pela
CDPX, porque não é uma coisa rápida. A Diretora-geral agradece e diz que é
um  assunto  que  roda  pela  sua  cabeça  com  bastante  frequência,  que  acha
importante montar essa comissão, que depois vai mandar uma mensagem para
ver qual foi  a última comissão e sim é importante, pois em 2019 a eleição foi
em novembro, então já é logo alí.  O prof.  Fernando diz que a comissão tem
que  se  reunir,  discutir  e  passar  pelas  categorias  antes  de  vir  para  a  CDPX,
então não é tão rápido assim. As comissões anteriores eram executivas,  não
discutiam  as  normas,  executavam  o  que  estava  escrito  e  não  tinham  poder
nenhum  de  mudar  nada  e  tivemos  problemas  com  o  que  estava  escrito.  O
Vice-diretor  Geral informou  no  chat  que  a  primeira  comissão  de  regras  foi
Julieta,  Joana  Zanol  e  ele  mesmo.  A  Diretora-geral comenta  que  foi  na
primeira eleição que tivemos em 2015/2016 e que as que vieram depois foram
executivas.  Que  realmente  temos  que  pensar  nos  nomes,  que  não  é  uma
prerrogativa  da  Direção  mas  como  que  ela  como  presidente  do  Conselho,
precisa convocar.  Que como Conselheira do CONSUNI está acompanhando o
processo  de  institucionalização  do  Campus  Macaé,  que  provavelmente  será
um Centro, e que a Reitora falou que na hora certa ia chegar a nossa vez. E
que  o  regimento  de  Macaé  está  quase  pronto,  segundo  a  Comissão  de
Legislação  e  Normas  (CLN).  E  a  profa.  Cássia  Turci  diz  que  o  próximo
seremos nós.  Que  será  uma outra  realização  nossa  pois  é  o  momento  mais
favorável  a  nós  na  Universidade.  É  que  esse  Conselho  é  muito  favorável  à
institucionalização  dos  Campi.  Que  a  primeira  coisa  que  precisamos
pressionar  a  prefeitura  é  a  doação  do  terreno.  Que  se  conseguirmos  essa
doação e desatar o regimento em meio à pandemia. E que vai tentar montar a
comissão nas próximas 2 semanas e trazer na próxima reunião do Conselho. A
Diretora-geral solicita que se manifestem quanto ao registro de ausências
justificadas.  A profa.  Marisa  precisou  ir  ao  dentista.  A Diretora-geral  fez  a
leitura da pauta, com exclusão/inclusão de itens.  Foi excluído o Item 1 –
Parecer  sobre  2  novos  projetos  de  extensão  dos  docentes  William  Correa
Tavares  e  Juliany  Cola  Fernandes  Rodrigues,  Item  2  –  Aprovação  do
encaminhamento  do  pedido  de  recurso  referente  ao  parecer  da  Comissão  e
Infraestrutura e Projetos Institucionais do Campus (sala para extensão), Item 3
-  Homologação  do  relatório  de  avaliação  do  estágio  probatório  dos
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professores Teresa Calegari e William Correa Tavares, Item 4 -  Homologação
do  relatório  de  avaliação  para  progressão  de  Adjunto  A1  para  A2  de  Luiz
Gustavo  Feijó  Dubois,  Item  5  -  Aprovação  da  comissão  de  avaliação  de
estágio probatório Luiz Gustavo Feijó Dubois,  Item 6 - Pedido de autorização
para a tecx jr realizar um Evento Online de Empreendedorismo, foi incluído o
Item  7  - Saída  da  prof.  Melissa  Gutarra  da  vice-coordenação  de  Ciências
Biológicas:  Biotecnologia  e Nomeação do prof.  Luiz  Gustavo Dubois  na vice-
coordenação  de  Ciências  Biológicas:  Biotecnologia.  A pauta  modificada  foi
colocada em votação e aprovada por unanimidade. A Diretora-geral inicia a
discussão  dos  itens:  Quanto  ao  item  1,  após  a  apresentação  dos  pareceres
favoráveis pela profa. Ana Paula, o item foi aprovado com 1 abstenção.  Quanto ao
item 2,  após a apresentação pela profa. Ana Paula e as considerações da Diretora-
geral,  o item foi  aprovado com 1 abstenção. Quanto ao item 3, a profa. Teresa foi
avaliada  com 193,  195 e  195 pontos  e  o  prof.  William com 182,5  pontos  pelos  3
avaliadores tendo sido aprovados, o item foi aprovado com 1 abstenção.  Quanto ao
item 4, foi aprovado pela banca, o item foi aprovado por unanimidade. Quanto ao item
5,  foi  aprovado por unanimidade.  Quanto ao item 6,  foi  aprovada pelo Conselho a
retirada do item da pauta. Quanto ao item 7, foi aprovado por unanimidade. Nada mais
havendo  a  tratar,  a  profa  e  DIRETORA-GERAL JULIANY  COLA  FERNANDES
RODRIGUES, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às  14 horas e 35
minutos.  Eu,  CÉZAR SILVEIRA SAMY,  SECRETÁRIO DA SESSÃO,  para  constar,
lavrei a presente ata que, aprovada na sessão de 11 de junho 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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