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ATA DA 319ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 

REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2016 

MEMBROS PRESENTES:  
Profª. Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação – Presidente  
Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – CCTA  
Prof. Ilana Rosental Zalmon – CBB 
Profª. Maria Cristina Canela Gazotti – CCT 
Prof. Olga Lima Tavares Machado –  CBB 
Prof. Carlos Henrique Medeiros de Souza –CCH 
Profa. Wania Amélia Belchior Mesquita – CCH  
 
CONVIDADOS PRESENTES: 
Prof. Aldo Duran Farfan – CCT 
Prof. André Luís Policani Freitas – CCT 
Prof. José Nilson França de Holanda – CCT 
Prof. Messias Gonzaga Pereira – CCTA 
Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre – CCT 
 

A Reunião teve início às 14h e 07min, na sala de reuniões da ProPPG, no prédio P9. 

Pauta única: Calendário Acadêmico.  A professora Rosana iniciou a reunião agradecendo a presença de 

todos e em seguida apresentou a proposta de reposição de aulas referente ao primeiro semestre de 2016 

que atende a inclusão do edital da próxima seleção 01/2017. Disse ainda que a proposta foi elaborada da 

forma mais organizada possível, consultando diversos segmentos da instituição envolvidos com atividade 

de ensino e pesquisa a fim de chegar a esta proposta.  Informou que a data da Mostra de Pós-Graduação 

não está contida neste calendário, mas que está mantida para os dias 17 a 21 de Outubro de 2016 e que o 

mesmo contempla os mesmos dias letivos para os dois semestres de 2016 e o processo de seleção de 

2017.  A proposta dá início ao semestre no dia 22 de agosto e discrimina os prazos acadêmicos ao longo 

do período, embora o programa do sistema acadêmico, posteriormente atenderá essa demanda 

específica.  A profa. Rosana seguiu descrevendo as datas propostas e relatou a sugestão de divulgação do 

edital de seleção para 01/2017, em 29 de outubro de 2016 e inscrição em 31 de outubro a 09 de 

dezembro.  A profa. Rosana relatou que consideraria não matricular alunos especiais, mas disse que essa 

decisão caberá aos programas.  O prof. Aldo lembrou que os alunos especiais podem excluir a disciplina a 

qualquer momento no sistema.  Disse que é importante alertá-los sobre isso, para que possam excluir a 
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disciplina que não poderão cursar no segundo semestre, logo deverão excluí-las para que não sejam 

prejudicados. A profa. Rosana solicitou que os coordenadores avisem aos alunos especiais sobre tal 

situação.  O prof. Aldo acredita ser importante manter a inscrição de alunos especiais porque é um 

sinalizador importante para os alunos que desejarem participar da seleção que se seguir.  O prof. Messias 

sugeriu o encerramento do primeiro semestre em 09 de dezembro de 2016 porque houve 02 semanas de 

aulas da pós-graduação antes de ser deflagrada a greve.  A sugestão foi aceita.  A profa. Rosana 

continuou descrevendo as datas sugeridas e as mesmas foram sendo aprovadas.  O prof. Almy sugeriu 

antecipar o processo seletivo 01/2017 para início de outubro com matrícula em março porque preocupa a 

desconexão do início do calendário da graduação e da pós-graduação, o que afetará as férias dos 

docentes. A profa. Maria Cristina acredita que esta data proposta pelo prof. Almy prejudicará os alunos de 

mestrado da UENF que desejarem participar do processo seletivo.  A profa. Rosana disse que haverá um 

mês entre os semestres de 1/2016 e 02/2016 e informou ainda que a partir de março e abril de 2017 as 

bolsas CAPES ficarão vagas e deverão ser preenchidas pelos novos pós-graduandos.  O prof. José Nilson 

relatou que tirar férias é um direito legal e questionou o motivo pelo qual o calendário da pós-graduação 

não segue a proposta do calendário da graduação porque, segundo ele, esse calendário de início do 

próximo semestre prejudicará as férias dos professores.  O prof. Messias disse que o pode ser constatado 

neste cenário é o resultado de uma greve longa e as datas propostas tem o objetivo de não prejudicar 

mais a pós-graduação da universidade.  A profa. Wânia lembrou que a conclusão do preenchimento das 

informações para o coleta Capes se dará em 10 de março.  O prof. Aldo disse a matrícula dos alunos do 

semestre 2/2016 tem que ser antes de fechar dezembro 2016.  A profa. Rosana disse que alunos de 

mestrado defenderão suas dissertações em fevereiro e que todos os alunos do segundo semestre já 

estarão cadastrados na Plataforma Sucupira.  O prof. Almy disse que os alunos de graduação terão 

dificuldade em participar da seleção para o mestrado e propõe o início do semestre 02/2016 para 30/01. 

As propostas apresentadas para o início do semestre 02/2016 foram as datas 16/01, 23/01, 30/01 ou 

06/02.  A profa. Rosana disse que neste momento a proposta deste início de semestre, antes do calendário 

da graduação, foi assim sugerida, para que se consiga antecipar alguns processos que poderão influenciar 

diretamente nas bolsas CAPES. O prof. Almy disse não achar pertinente a separação dos calendários da 

graduação e da pós-graduação.   A profa. Olga disse que para CAPES não importa a data da entrada do 

aluno, pois o que conta é a quantidade de meses.  Disse ainda que não haverá problema que a matrícula 

dos alunos seja em 06/02.  Após várias manifestações sobre as datas propostas foi aprovado o início do 

semestre 02/2016 no dia 30/01/2017, com seis (06) votos a favor, mas com a ressalva de que a Profa. 

Rosana e a Profa. Marina Suzuki (Pró-Reitora de Graduação) deveriam tentar estabelecer a mesma data 

de início do segundo semestre de 2016 para a graduação e a pós-graduação. A profa. Rosana disse que o 

processo seletivo para 2017 será mantido, mesmo se houver nova paralisação das atividades. Nada mais 

foi dito e não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 15h21min e eu, Mariane Barreto 
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Rosa Azevedo, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, e pela 

Presidente Prof.ª Rosana Rodrigues. 

 
Mariane Barreto Rosa Azevedo                            Prof.ª Rosana Rodrigues 

Secretária ad hoc    Presidente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação 


