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ATA DA 82ª 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 11 DE JUNHO 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. 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
(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.  Marisa Carvalho Suarez (Suplente do Coordenador
de Graduação em Biofísica), 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.  Bianca  Ortiz  (Suplente  da  Coordenadora  do  Proficiências),  9.  Profa.
Andrea Cláudia Freitas Ferreira (Representante dos Professores Associados),
9.  Profa.  Érika  Cristina  Gonçalves  Aguieiras  (Representante  dos  Professores
Adjuntos),  10.  Prof.  Raphael  do  Carmo  Valente  (Representante  dos
Professores  Adjuntos),  11.  Profa.  Joanna  Maria  Teixeira  de  Azeredo  Ramos
(Suplente  de  Representante  da  Extensão),  12.  Prof.  Francisco  José  Pereira
Lopes  (Suplente  da  Coordenadora  de Pós-graduação  em Nanobiossistemas),
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 pedindo
para as pessoas se cuidarem, não deixarem de usar máscara em hipótese
alguma,  evitar  aglomerações.  frequentar  ambientes  fechados,
restaurantes  e  bares  mais  cheios.  As  pessoas  estão  se  vacinando
achando que a pandemia acabou mas não acabou. A 1ª dose não resolve,
é  essencial  tomar  a  2ª  dose.  E  mesmo  assim,  é  consenso  entre
especialistas que o uso de máscara vai ser uma rotina nas nossas vidas
por  um  longo  tempo.  Pediria  aos  colegas  que  tivessem  muita  atenção
nesse momento mais do que nunca. A Diretora-geral coloca em votação a
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ata  da 81ª  sessão do CDPX de 28 de maio  de 2021,  que foi  previamente
encaminhada a  todos os Conselheiros  por  e-mail.  A profa.  Carolina  pediu
que o seu sobrenome fosse corrigido.  A ata foi aprovada com 1 abstenção.
A Diretora-geral passa aos informes:  1 –  O Diretor Acadêmico informa que
está  sendo  realizado  nesse  momento,  o  concurso  para  professor
substituto  de  Inovação  e  Biossegurança  para  Biotecnologia,  Biofísica  e
Nanotecnologia  com resultado saindo na data  de  hoje.  Que em reunião na
data de hoje,  percebemos que algumas ausências de informações nos calendários
geraram pontos de angústia. Que nosso Campus sempre seguiu e sempre seguirá o
calendário da Universidade mas algumas datas continuavam vagas como a colação de
grau.  Achamos por  bem pré incluí-las,  isso ajuda a balizar  as datas de defesa de
conclusão de curso e criar uma rotina onde essas datas participam da rotina de nossos
alunos de um jeito mais claro permitindo o planejamento. Então definimos essas datas,
a data da próxima colação de grau será dia 13 de julho de 2021, a data do 1º período
2021.1 em 19 de novembro de 2021 e a data proposta para o período 2021.2 para o
último dia útil do período acadêmico. É interessante que seja fora do recesso para o
aluno poder acompanhar. Temos 13 defesas agendas nos curso de Biotecnologia e
Física e cerca de 5 em IPN na Nano, entendemos que esses alunos colarão grau em
breve. E também na mesma reunião, foi decido seguir com a conduta que a UFRJ vem
adotando  sobre  a  sobreposição  de  disciplinas,  esclarecendo  que  pedidos  de
sobreposição de horários para o próximo período vão ser avaliados da mesma forma
que a gente avalia outras irregularidades na inscrição em disciplina.  2 – A Diretora-
geral informa que na semana passada fomos procurados pelo Parque Tecnológico,
todos viram meu e-mail e mensagens no Broadcast, com o objetivo de propor para o
Campus  uma  parceria  com  o  Parque  Tecnológico,  para  que  o  Campus  pudesse
receber algum possível candidato Doutor empreendedor, é o edital da Faperj que está
em sua 2ª edição, na verdade para a unidade participar deste edital ela precisa estar
inserida  em um ambiente  de  encubadora  de  empresas,  empresarial,  só  o  Parque
Tecnológico pode se candidatar junto com o tuto para esse processo, e nesse ano de
2021, o Parque Tecnológico resolveu levar o edital para Caxias e Macaé, que estão
fora  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  o  que  é  quase  ter  uma  mini  sede  do  Parque
Tecnológico no Campus. Caso a gente tenha algum candidato que possa concorrer a
esse edital.  Pode ser  muito  interessante  para o Campus porque a gente tem uma
contrapartida financeira,  caso a agente tenha candidatos,  fizemos uma mobilização
com o Inova Caxias, inclusive aproveito para lembrar que esse semana foi criado um
canal  com  o  Inova  Caxias,  que  é  formado  pelos  professores,  Marcel,  Leandra  e
Ronaldo,  que  é  o  inova@caxias.ufrj.br,  todos  os  alunos  e  técnicos  que  queiram
informações sobre empreendedorismo podem conversar com os professores através
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desse e-mail, levando suas demandas e necessidades nesse aspecto. Enfim, é uma
oportunidade muito bacana e uma sinalização muito forte de parceria com o Parque
Tecnológico, que acredito que vá ser uma parceria muito importante para o Campus
nos próximos anos. É uma aproximação com o Parque Tecnológico que ainda tinha
acontecido como vem acontecendo desde o ano passado de uma forma mais regular.
O 2º informe é que na semana passada esteve presente no Campus o prefeito de
Duque de Caxias e os Deputados Gutemberg e Rosenverg Reis na hora exata de
6:40h saiu de sua casa em Xerém e no caminho para a prefeitura parou para uma
reunião  no  prédio  da  Direção-geral/administrativa,  tínhamos  a  representação  do
EPLAM  e  do  prof.  Leonardo  Maciel  da  CIPI,  A  visita  do  prefeito  ao  Campus  foi
demandada pela Direção, O próprio prefeito sugeriu que fosse bem cedo no Campus
pois assim poderia dar a devida atenção. Foi um encontro sem plateia, o prefeito, os
Deputados,  o  secretário  do  prefeito,  o  Sr.  Haroldo e a Direção do Campus.  Umas
semanas antes protocolamos um Ofício cujos itens eram, 1 – Doação do espaço físico,
lembrando  que  é  uma  cessão  mas  existe  um  processo  de  doação  e  precisamos
finalizá-lo; 2 – Abastecimento de água no Campus; esse item já gerou um encontro
com o presidente da CEDAE para a próxima segunda-feira; 3 – Acesso de carros e
pedestres ao Campus pela Rod. Washington Luiz associado a finalização da frente do
Campus, depois da obra da passarela a prefeitura não terminou a obra naquela área
então  está  feio,  desagradável,  com  resto  de  obra;  4  –  Instalação  do  sistema  de
telefonia,  falta  muito  pouco  para  conseguirmos  instalar  telefone  no  Campus,  na
verdade talvez nem precisamos muito da prefeitura mas do contrato que já temos com
a OI;  5 – Parceria com a Secretaria de Saúde para nos auxiliar como o projeto de
monitoramento  da  soro  prevalência  de  anticorpos  anti  SARS COV 2,  junto  com a
COPPE, o IESC e o IBCCF; 6 – Apoio financeiro e político para construção do novo
prédio que possa abrigar novos cursos de graduação. Incluindo Eng. Biomédica e um
possível  curso  de  Medicina.  A  visita  foi  bastante  produtiva  e  acredito  que  poderá
resultar em passos positivos para o Campus nos próximos anos.  O 3º informe  é a
leitura de uma breve nota “A Direção geral gostaria de reforçar que reconhece o
trabalho contínuo, que tem sido feito na forma presencial, híbrida ou remota pelo
do seu corpo social, que tem possibilitado a continuidade TODAS as atividades
do Campus, inclusive o treinamento em pesquisa dos seus alunos.  A Direção
reforça  ainda  que  o  seu  corpo  permanente  é  altamente  qualificado  e  foi
contratado  a  partir  de  um  sistema  rigoroso  e  transparente  de  avaliação  de
acesso. A Direção repudia qualquer tipo de ataque infundado e de cunho pessoal
aos  membros  da  comunidade  do  Campus  UFRJ  Caxias,  seja  técnico-
administrativo,  estudante  ou  docente.  Qualquer  ataque  será  cuidadosamente
averiguado e seguirá o trâmite legal orientado pela Procuradoria e Administração
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Central da UFRJ.”.  Recentemente fez 1 ano que eu, Silas e a equipe que montamos
desde maio/20, Marcel e Carolina, Evandro e Daniele e junto com o Cézar que faz
parte da equipe, é chefe de gabinete, temos trabalhado diuturnamente para atender
todas as demandas, no pior momento que podia acontecer nos últimos 100 anos, que é
a pandemia, e uma crise de saúde, sanitária, econômica e social de grande impacto na
vida de todos nós, Temos a Direção junto com o seu corpo social, técnicos e seus
estudantes  também,  temos  trabalhado  para  fazer  a  Universidade  da  melhor  forma
possível, nesse momento que entrará para a história e será lembrado por muitos anos.
Como Diretora  do  Campus  e  um dos  membros  mais  antigos,  tenho  hoje  orgulho,
orgulho, orgulho do Campus Duque de Caxias, do trabalho que estamos realizando,
dos alunos que estamos formando, tivemos 2 colações de grau emergenciais esse
semana, para não perderem vagas em programas de pós-graduação, tendo uma delas
conseguindo em 1º lugar. Tive certeza absolutíssima do trabalho que o Campus vem
fazendo em apenas 12 anos, transformando vidas. E a Direção estará sempre, sempre
do lado do seu corpo social.  4 – O representante dos discentes Marcos Torres
informa que tivemos um período bem curto e corrido que encerra hoje e vem agradecer
a colaboração de todos, do tempo gasto, muito necessário, nós alunos temos vocês de
corpo e alma para ajudar em diversos pontos não somente dando a matéria, a UFRJ
continua e consegue desenvolver muito bem, e nosso Campus de certa forma está um
pouco melhor. Temos alguns pontos que estamos relativamente a frente da UFRJ. E
essa  conectividade  dos  alunos  com  seus  técnicos,  professores  e  Direção  acaba
fazendo com que essa proximidade seja muito boa. Venho agradecer em nome de
todos os alunos por essa capacidade. Venho falar também da Comissão de Direitos
Humanos e Combate à Violência, notei que a UFRJ como um todo tem essa comissão
e  existe  um  representante  do  Campus,  não  lembro  muito  bem  mas  existia  um
representante  lá,  foi  em  2019  que  foi  efetivada  essa  comissão  e  não  sei  qual
representante nosso continua, mas continuou lá, se não engano era a Teresa, não me
lembro realmente, mas temos sim um representante do Campus e gostaria de saber
quem ele é. E para finalizar, gostaria de convidar a todos para que se juntem conosco
no dia 19 de julho, no centro do Rio novamente, na estátua do Zumbi, em defesa da
Universidade. Denunciar a calamidade da saúde, recentemente ficamos sabendo que a
PFIZER foi negada 81 vezes, sendo algo totalmente absurdo feito pelo governo Federal
para cima de seu povo, como a própria Natalia Pasternac falou na CPI. Sendo ela
Doutora e Microbiologista, tendo que ver um absurdo. Entendo que para vocês que
estão na área da saúde há muito tempo isso se configura um absurdo imenso, um
próprio genocídio contra o nosso povo.  A Diretora-geral agradece as palavras, e diz
que vamos aos pouquinhos resistindo a esse momento avassalador que a gente tem
vivido  agora  nessa  pandemia.  Essa  loucura  em  que  se  transformou  esse  grande
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desafio. Diz que acha que a Fátima possa ser a representante da Comissão de Direitos
Humanos  e Combate à Violência e vai perguntar para ela. 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.   Foi  excluído o  Item 1 –  Rotinas Acadêmicas,
Os demais itens foram renumerados e passou a ser o Item 1 –   Proposta de
reforma  curricular  do  curso  de  Nanotecnologia  (Houve  mudança  na
periodização  das  disciplinas  em  relação  ao  que  foi  apresentado  pela
coordenação  no  dia  08/06),  Item  2  -  Homologação  das  comissões  de
avaliação  das  progressões  da  profa.  Jasmin  (Adj.  1  para  Adj.  2)  e  prof.
Leonardo  Maciel  de  Oliveira  Pinto  (Adj.  A1  para  Adj.  A2);  e  comissão  de
avaliação  de  estágio  probatório  do  prof.  Leonardo  Palmieri,  Item  3  -
Homologação do Plano de Trabalho Aditivo do Convênio 06.2020 firmado entre
o  Campus  de  Duque  de  Caxias  e  a  Fundação  COPPETEC  com  o  título  de
Modernização do Núcleo de Pesquisa em NanoBioTecnologia para abrigar  os
Laboratórios  de  Biologia  e  Nanotecnologia  no  Campus  Duque  de  Caxias  da
Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro  para  acrescimento  de  nova  emenda
parlamentar,  Item  4  -  Homologação  de  Convênio  Técnico-Científico  firmado
entre  o  Campus  UFRJ-Duque  de  Caxias  e  o  INTO  através  de  cooperação
científica  conduzida  pela  Profa.  Dra.  Leandra  Santos  Baptista,  Item  5  -
Homologação da banca examinadora do Edital  417 Unidade - Campus Duque
de Caxias  -  Área -  Inovação e Biossegurança para Biotecnologia,  Biofísica e
Nanotecnologia.  Banca  Examinadora:  Dr.  Ronaldo  Pedro  da  Silva  (Campus
Duque  de  Caxias  Professor  Geraldo  Cidade-UFRJ),  Dr.  Leonardo  de  Castro
Palmieri  (Campus  Duque  de  Caxias  Professor  Geraldo  Cidade-UFRJ),  Dr.
Diego Allonso Rodrigues dos Santos da Silva  (Faculdade de Farmácia- UFRJ).
Suplente:  Dra.  Marisa  Carvalho  Suarez (Campus Duque de Caxias  Professor
Geraldo  Cidade-UFRJ).  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 pelo prof. Marcus, o item foi aprovado com 2
abstenções. Quanto ao item 2, o item foi aprovado por unanimidade. Quanto ao item
3, o item foi aprovado por unanimidade. Quanto ao item 4, a Diretora-geral retirou o
item com a concordância do plenário. Quanto ao item 5,  o item foi aprovado por
unanimidade, Os conselheiros aprovaram por unanimidade o pedido de inclusão
pela  Vice-diretora  Acadêmica  do  item  6  “Homologação  dos  aprovados  no
concurso do  Edital  417, em  1º  lugar:  Rogério  de  Andrade Filgueiras,  2º  lugar:
Fernanda Neumann,  3º lugar: Kemily Toledo Quiroga Leite,  4º lugar:  Bruna Pereira
Lopes, 5º lugar: Aldo Rodrigues da Silva ”. Após a aprovação da sua inclusão do item,
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o mesmo propriamente dito foi aprovado por unanimidade.  A Diretora-geral informa
que o recurso ao concurso para professor de matemática foi indeferido e que em breve
o 1º e o 2º lugares serão convocados e tomarão posse e aí teremos outra etapa que
será trazida para o Conselho que será a liberação do prof. Adriano. Que estamos entre
as 3 unidades que conseguiram realizar concursos e que estamos de parabéns por
isso.  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 11 minutos. Eu,  CÉZAR SILVEIRA SAMY, SECRETÁRIO DA SESSÃO,
para constar, lavrei a presente ata que, aprovada na sessão de 25 de junho de 2021, é
assinada por mim e pela Diretora-geral.

Cézar Silveira Samy
SIAPE  1868974

__________________________________
Profa.  Juliany Cola Fernandes Rodrigues

Diretora-geral do Campus Duque de Caxias
SIAPE  1725455
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