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ATA DA 156ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos sete dias do mês de maio de dois mil e doze, às quatorze horas, realizou-se na sala 1 

de reuniões da Reitoria a centésima quinquagésima sexta reunião do Colegiado 2 

Acadêmico, para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 155ª reunião; 02 - 3 

Informes; 03 - Afastamentos do país; 04 - Aprovação de convênios; 05 – Enquadramentos 4 

e Progressões por antiguidade e merecimento – Lei 4.800 e Portaria 009/2008; 06 – Vagas 5 

dos Cursos do CEDERJ; 07 – Perfil de vaga de concurso público para Professor Associado – 6 

CI CCT nº 067/12; 08 – Solicitação de prorrogação de prazo de vigência de concurso para 7 

Professor Associado – CI CBB nº 051/2012; 09 – Resultado de concurso público para 8 

Professor Associado – CI CCT nº 065/12; 10 – Resolução que estabelece critérios para 9 

criação de Cursos de Graduação na UENF – processo E-26/052.248/11; 11 - Projeto 10 

Pedagógico Institucional do PARFOR – processo E-26/050.387/11 – parecer da relatoria; 11 

12 - Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Química a Distância – processo E-12 

26/052.201/10 – parecer da relatoria; 13 - Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de 13 

Exploração de Petróleo – processo E-26/052.408/11 – parecer da relatoria; 14 - Assuntos 14 

Diversos. Estavam presentes: Prof. Silvério de Paiva Freitas - Reitor, que presidiu a 15 

reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior 16 

– Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de 17 

Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 18 

Comunitários; Profª Daniela Barros de Oliveira - representante dos Chefes de Laboratório 19 

do CCTA; Prof. Carlos Eduardo Batista de Sousa – representante dos Chefes de 20 

Laboratório do CCH; Prof. Hugo Alberto Borsani Cardozo - representante dos Chefes de 21 

Laboratório do CCH; Prof. Carlos Eduardo de Rezende - representante dos Chefes de 22 

Laboratório do CBB; Profª Valdirene Moreira Gomes - representante dos Chefes de 23 

Laboratório do CBB; Profª Francisca Maria Alves Pinheiro - representante dos Chefes de 24 

Laboratório do CCT; Prof. Sérgio Luis Gonzalez Garcia - representante dos Chefes de 25 

Laboratório do CCT; Prof. Alberto Magno Fernandes - representante dos docentes do 26 

CCTA; Prof. Manuel Antonio Molina Palma – representante dos docentes do CCT; Prof. 27 

Rodrigo da Costa Caetano – representante dos docentes do CCH; Profª Maura da Cunha 28 

– representante dos docentes do CBB; Prof. Fernando Saboya A. Junior – representante 29 
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da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Isabel Candia Nunes Cunha – 30 

representante da Câmara de Graduação; Prof. Luis Humberto Castillo Estrada – 31 

representante da Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários; e como convidados: Sr. 32 

Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Manuel Vazquez – Secretário 33 

Geral; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação. 34 

Justificou ausência o Sr. Edson Terra Azevedo Filho – representante dos discentes da 35 

Pós-Graduação. O Reitor agradeceu a presença de todos. Passando ao item 01 da 36 

pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 155ª reunião, sendo aprovada 37 

com quatro abstenções. Passando ao item 02, o Reitor fez os seguintes informes: i) 38 

participou de cerimônia de homenagem ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 39 

concessão de título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Estado do Rio 40 

de Janeiro (UNIRIO), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade 41 

Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade 42 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); ii) participou de reunião com o Secretário de 43 

Estado de Ciência e Tecnologia, Dr. Alexandre Cardoso, e sindicatos, quando foram 44 

tratados diversos assuntos, como a indicação de nome da Administração para compor 45 

comissão para sugerir propostas referentes ao PCV; iii) participou de audiência com o Vice-46 

Presidente da República, Michel Temer, agendada pela Associação Brasileira de Reitores 47 

das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM), com o objetivo de se buscar maior 48 

apoio às Universidades Estaduais, similar ao apoio dado às Federais; iv) a UENF será 49 

representada pela Profª Ana Beatriz Garcia em missão internacional à Bélgica, organizada 50 

pela ABRUEM. O Prof. Edson informou que está sendo implantada infraestrutura para a 51 

secretaria que atende a Assessoria de Assuntos Internacionais. Disse que estamos nos 52 

inserindo a rede internacional de universidades, o que possibilitará a participação em editais, 53 

como os da CAPES. Informou que na semana passada participou do 24º Fórum das 54 

Assessorias das Universidades Brasileiras para Assuntos Internacionais (FAUBAI), quando 55 

efetivamos a filiação da UENF. Disse foram 602 participantes neste evento e conseguimos 56 

contato com grupo de Coimbra e, também, contato com o Grupo Tordesillas. Disse que 57 

participará no final deste mês, em Houston, do NAFSA 2012 - Annual Conference & Expo, 58 

Association of International Educators, com participantes ligados à cooperação internacional, 59 

e utilizaremos um stand, patrocinado pela EMBRATUR, para as Universidades Brasileiras. O 60 
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Prof. Amaral informou sobre sua participação em Brasília, no dia 18 de abril, de Audiência 61 

Pública no Senado Federal, que tratou do “Financiamento das Universidades Públicas 62 

Estaduais e Municipais”, cuja mesa foi formada pelo Senador Paulo Bauer, Vice-63 

Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, pelo Prof. 64 

João Carlos Gomes, Presidente da ABRUEM e pela Profª Marilene Alves Lima, Reitora da 65 

Universidade Estadual da Paraíba. Informou, também, que no dia 19 de abril participou do 66 

Seminário Nacional intitulado “O Estado da Arte do Plano Nacional de Educação (PNE) 67 

2011-2020: O ponto de vista das instituições universitárias”, realizado no Centro de 68 

Convenções da Associação Médica de Brasília (AMBr). Disse que na reunião o Reitor da 69 

UFRRJ e Presidente do CRUB, Prof. Ricardo Motta, informou que o Plano Nacional de 70 

Educação é o Projeto de Lei (PL) 8035/2010, de relatoria do Deputado Ângelo Vanhoni, 71 

presente neste seminário, e que em breve será levado ao plenário da Câmara dos 72 

Deputados. Disse, ainda, que com o PNE se busca: duplicação do financiamento da 73 

cadeia (creche ao pós-doutorado), saltando de 4,94% para o mínimo de 8,0% do PIB; 74 

educação em tempo integral (2 turnos); integração do Sistema Nacional de Educação. O 75 

Prof. Amaral parabenizou os pesquisadores com projetos aprovados em editais FAPERJ 76 

e, também, aqueles que submeteram projetos, mas que não foram contemplados desta 77 

vez. Disse que o Edital Pensa Rio nos permite analisar a pesquisa no Rio de Janeiro e, 78 

após este edital, gostaria de um estudo sobre como se encontram nossos grupos de 79 

pesquisa. Disse que o Mestrado Profissional em Matemática teve uma avaliação muito 80 

positiva, com a Comissão de Avaliação emitindo nota 4 ao Curso, de um total de 5. Disse 81 

que a instituição está no caminho certo em trabalhar com a Universidade Aberta do Brasil. 82 

O Reitor solicitou inclusão na pauta de resultado de concurso público (CI CCP/CCH nº 83 

005/2012) e de afastamento para Pós-Doutoramento (processo E-26/050.854/12). A 84 

solicitação foi aprovada. Passando ao item 03 da pauta, o Reitor colocou em apreciação 85 

as seguintes solicitações de afastamento do país: i) CI LRMGA/ICNC 004/12 – 86 

afastamento da Profª Isabel Candia Nunes da Cunha – participar do 7th International 87 

Symposium on Canine and Feline Reproduction, em British Columbia/Canadá – de 24 a 88 

31/07/2012 – aprovado; ii) CI GMT/LEEA nº 005/2012 – afastamento do Prof. Geraldo 89 

Márcio Timóteo (com ônus para a UENF) – participar do 54 International Congresso f 90 

Americanists – Building Dialogues in the Amercias, em Viena/Áustria – de 13 a 28/07/2012 91 
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– aprovado com uma abstenção; iii) CI LGPP/CCH/UENF nº 009/2012 – afastamento da 92 

Profª Yolanda Lima Lobo – participar da International Standing Conference for the History 93 

of Education 34, na Université de Genéve, de 27 a 30/06/2012, participar de pesquisas no 94 

acervo bibliográfico da Université Toulouse, França, de 01 a 10/07/2012, e participar do IX 95 

Congresso Luso Brasileiro de História da Educação a realizar-se na Universidade de 96 

Lisboa, em Portugal, de 12 a 14/07/2012 – aprovado; iv) CI CBB nº 048/2012 – 97 

afastamento da Profª Ilana Rosental Zalmon – participar do 16th International Congresso f 98 

Marine Corrosion and Fouling - ICMCF, em Washington/EUA – de 22/06 a 02/07/2012 – 99 

aprovado; v) CI LCQUI/CCT nº 056/12 – afastamento da Profª Maria Cristina Canela 100 

Gazotti – realizar testes fotocatalíticos no Laboratório do CIEMAT, em Madri/Espanha, e 101 

apresentação de trabalho no 7th European Meeting on Solar Chemistry and 102 

Photocatalysis, em Portugal – de 04 a 22/06/2012 – aprovado; vi) CI PROGRAD/UENF nº 103 

129/2012 – afastamento da Profª Ana Beatriz Garcia – participar, junto com comitiva da 104 

ABRUEM, de visita com fins acadêmicos a diferentes universidades, na Bélgica – de 02 a 105 

10/06/2012 – aprovado; vii) CI LENEP/CCT nº 036/2012 – afastamento do Prof. Fernando 106 

Sergio de Moraes – participar do 74º Congresso e Exposição Internacional da EAGE – 107 

European Association of Geoscientist & Engineers, em Coppenhagen/Dinamarca – de 04 108 

a 07/06/2012 – aprovado; viii) CI CCT/LCFIS nº 040/2012 – afastamento do Prof. Marcelo 109 

Silva Sthel – realizar visita científica em Nijmegen/Holanda, apresentar trabalho na Urban 110 

Environmental Pollution 2012, em Amsterdan/Holanda e apresentar trabalhos científicos 111 

na The Energy & Materials Research Conference, em Málaga/Espanha – de 13 a 112 

26/06/2012 – aprovado; ix) CI CCT/LEPROD nº 051/12 – afastamento do Prof. Daniel 113 

Ignácio de Souza Júnior – participar do Congresso Internacional ICIE 2012, em 114 

Copenhagen/Dinamarca – de 10 a 15/06/2012 – aprovado; x) CI LEEL/CCH nº 050/2012 115 

– afastamento do Prof. Giovane do Nascimento (com ônus para a UENF) – participar de 116 

Congresso Internacional da Sociedad Filosófica Del Uruguay, em Montevideu/Uruguai – 117 

de 07 a 14/05/2012 – aprovado com uma abstenção. O Reitor lembrou que o ônus para 118 

a UENF, quando solicitado, é retirado dos recursos descentralizados do próprio Centro 119 

solicitante. O Prof. Carlos Rezende disse que devemos discutir critérios para 120 

afastamentos para congressos com recursos da Universidade. Disse que tais critérios 121 

devem levar em conta questão meritocrática. O Prof. Edson lembrou que até recursos de 122 
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agências de fomento são liberados após as devidas análises. Passando ao item 04, o 123 

Reitor colocou em apreciação os seguintes convênios: i) convênio entre a UENF e a 124 

Universidade de Coimbra (processo E-26/050.912/12), que tem como objetivo fundamental 125 

estabelecer uma cooperação acadêmica, científica e cultural entre as duas Universidades. 126 

A coordenação pela UENF é da Pró-Reitoria de Graduação – aprovado; ii) convênio entre 127 

a UENF, PETROBRAS e FUNDENOR (processo E-26/050.140/07), que tem como objetivo 128 

dilatar o prazo por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos. Coordenador 129 

pela UENF: Alexandre Sérvulo Vaz Jr. – aprovado; iii) convênio entre a UENF, FNDE, 130 

CAPES e Fundação CECIERJ (processo E-26/053.278/09), que tem como objetivo 131 

prorrogar a vigência do Convênio nº 656471/2009 e reformular o Plano de Trabalho. A 132 

coordenação pela UENF é do Núcleo do CEDERJ na UENF – aprovado; iv) convênio 133 

entre a UENF, FNDE e CAPES (processo E-26/050.316/10), que tem como objetivo 134 

prorrogar a vigência do Convênio nº 657437/2009. A coordenação pela UENF é da Pró-135 

Reitoria de Graduação – aprovado; v) convênio entre a UENF e a Universidade de Rice 136 

(EUA) (processo E-26/050.501/12), que tem como objetivo prever as atividades de 137 

cooperação de mútuo benefício, seu desenvolvimento e condução, bem como promover 138 

as áreas de interesse comum. Coordenador pela UENF: Prof. Viatcheslav Ivanovich 139 

Priimenko – aprovado; vi) convênio entre a UENF, PETROBRAS e FUNDENOR 140 

(processo E-26/053.520/07) – Aditivo 7, que tem como objetivo dilatar o prazo por mais 141 

270 (duzentos e setenta) dias corridos. Coordenador pela UENF: Profª Roseane Marchezi 142 

Misságia – aprovado; vii) convênio entre a UENF e a University of Washington (processo 143 

E-26/050.952/12), que tem como objetivo: dentro dos campos de estudo a serem 144 

mutuamente designados, ambas as partes concordam em discutir qualquer das formas de 145 

cooperação relacionadas no instrumento. Coordenador pela UENF: Prof. Carlos Eduardo 146 

de Rezende – aprovado; viii) convênio entre a UENF e a University of Geórgia (processo 147 

E-26/050.951/12), que tem como objetivo: dentro dos campos de estudo a serem 148 

mutuamente designados, ambas as partes concordam em discutir qualquer das formas de 149 

cooperação relacionadas no instrumento. Coordenador pela UENF: Prof. Carlos Eduardo 150 

de Rezende – aprovado. O Prof. Carlos Rezende agradeceu a tramitação do convênio 151 

para encaminhamento à Armada Brasileira e sugeriu modelo de memorando de intenção 152 

bilíngue, que seria um instrumento que agilizaria várias atividades institucionais. O Prof. 153 
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Paranhos informou que na tramitação precisamos pagar por tradução juramentada. Disse 154 

que há professores na UENF com proficiência que poderiam atuar como alternativa para 155 

as traduções. Disse que solicitamos parecer da ASJUR para esta questão. O Reitor disse 156 

que de fato ocorre uma angústia grande na tramitação dos processos, devido aos prazos 157 

que precisam ser cumpridos. O Prof. Paranhos ressaltou que outras instituições não 158 

conseguem tramitar convênios com a velocidade que tramitamos aqui. O Prof. Edson 159 

disse que os memorandos de intenção ajudam muito, mas os convênios possuem 160 

detalhes mais amplos. Disse que com os memorandos teremos benefícios em etapas 161 

seguintes, eles abrem uma porta. Disse que poderemos estabelecer uma regra para que a 162 

tramitação de um texto padrão de memorandos seja mais rápida. Passando ao item 05 da 163 

pauta, o Prof. Paulo Nagipe fez a leitura de seu parecer sobre o pedido de 164 

enquadramento da Profª Valdirene Moreira Gomes. Disse que recebeu novas 165 

considerações da professora quando analisava o processo. Ressaltou que é um currículo 166 

bastante diferenciado, excepcional, e, com isso, considerou que devemos analisar em 167 

caráter de excepcionalidade, propondo enquadrando da Profª Valdirene na faixa XVIII, 168 

padrão 5. O Prof. Edson disse que a Profª Valdirene ingressou no nível de Professor 169 

Titular e normalmente nossas regras de excepcionalidade não são conhecidas por todos e 170 

a CCD vai aplicando com simetria. Disse que a CCD definiu o enquadramento da 171 

professora como faixa XVIII, padrão 1 e o relator propõe no padrão 5, mas como ela 172 

acabou de ingressar como Professor Titular considera difícil aplicarmos excepcionalidade. 173 

Disse que quando tratamos de recursos do Tesouro devemos ter os devidos cuidados. 174 

Disse que não vê prejuízo para a professora, pois a mesma acabou de galgar um nível 175 

que fez por merecer. O Prof. Carlos Rezende disse que estamos discutindo menos de 176 

18% dos 20 necessários, pois ela atingiu 26 pontos. Disse que se ela não atende ao 177 

padrão 5 atenderá normalmente ao padrão 4. Disse que o que falta no ensino é 178 

compensado nos demais quesitos. O Prof. Edson propôs que a professora se enquadre 179 

onde sua pontuação permite, ou seja, no padrão 3. Disse que até hoje utilizamos 180 

pouquíssimas regras de excepcionalidade. O Prof. Rodrigo disse que tem dúvida quando 181 

a excepcionalidade pode ser aplicada. Disse que é membro da Comissão Setorial do 182 

CCH. O Prof. Edson sugeriu que a Setorial interaja com a CCD. Disse que há dificuldade 183 

sim na hora de aplicar regras de excepcionalidade. O Reitor disse que há duas propostas: 184 
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o parecer do relator, indicando o enquadramento da Profª Valdirene na faixa XVIII, padrão 185 

5 e a proposta de enquadramento na faixa XVIII, padrão 3. Colocadas as propostas em 186 

apreciação o parecer do relator obteve 9 votos contra 7 votos da proposta de 187 

enquadramento no padrão 3, sendo aprovado o enquadramento da Profª Valdirene 188 

Moreira Gomes na Faixa XVIII, padrão 5. Passando ao item 6, que trata de vagas dos 189 

cursos do CEDERJ, a Profª Ana Beatriz informou que são 275 vagas para Licenciatura em 190 

Ciências Biológicas e 105 vagas para Licenciatura em Química. O Reitor colocou em 191 

apreciação as vagas dos Cursos do CEDERJ, sendo aprovados com uma abstenção. 192 

Passando ao item 7, o Reitor colocou em apreciação o perfil de 03 vagas de concurso 193 

público para Professor Associado (CI CCT nº 067/12): i) 01 vaga para o LAMAV – área de 194 

conhecimento Polímeros – linhas de atuação Polímeros, Modificação e Caracterização de 195 

Polímeros – aprovado; ii) 01 vaga para o LAMAV – área de conhecimento Metalurgia Física 196 

– linhas de atuação Processos de Corrosão de Materiais – aprovado com uma abstenção; 197 

iii) 01 vaga para o LAMAV – área de conhecimento Materiais de Alta Dureza – linhas de 198 

atuação Processamento de Materiais - aprovado. Passando ao item 8, que trata de 199 

solicitação de prorrogação de prazo de vigência de concurso para Professor Associado do 200 

CBB – perfil Imunogenética e convocação da segunda colocada para ocupar vaga 201 

anteriormente preenchida pela Profª Andréa Cristina Vetö Arnholdt (CI CBB nº 051/2012), o 202 

Reitor colocou em apreciação a solicitação, sendo aprovada. Passando ao item 9, o 203 

Reitor colocou em apreciação o resultado de concurso público para Professor Associado do 204 

LEPROD (CI CCT nº 065/12). O candidato Luiz Henrique Zeferino foi considerado desistente 205 

por não ter comparecido à prova escrita. Os candidatos Denise Cristina de Oliveira 206 

Nascimento, com média 4,83 na prova escrita, e o candidato Frederico Muylaerte Margem, 207 

com média 4,83, foram eliminados do concurso. O resultado foi homologado. O Reitor 208 

colocou em apreciação o resultado de concurso público para Professor Associado do LCL (CI 209 

CCP/CCH nº 005/2012), na área de Filosofia, tendo sido reprovada a candidata Márcia 210 

Regina Viana na prova de Didática/Conhecimentos e foram aprovados os candidatos 211 

Verusca Moss Simões dos Reis (média final 9,1 – 1º lugar) e Leonardo Rogério Miguel 212 

(média final 8,5 – 2º lugar). Resultado homologado. Passando ao item 10, que trata de 213 

resolução que estabelece critérios para criação de Cursos de Graduação na UENF (processo 214 

E-26/052.248/11), a Profª Ana Beatriz explanou sobre a minuta de resolução proposta pela 215 
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comissão nomeada para este fim, a qual ela integrava. O Reitor colocou em apreciação a 216 

minuta de resolução, sendo aprovada. Passando ao item 11 da pauta, sobre Projeto 217 

Pedagógico Institucional do PARFOR (processo E-26/050.387/11), o Prof. Carlos Eduardo 218 

Batista, relator, informou que não recebeu o processo. O Reitor disse que será verificado o 219 

que ocorreu e este assunto entrará na pauta da próxima reunião. Passando ao item 12 da 220 

pauta, a Profª Daniela fez a leitura de seu parecer sobre o Projeto Pedagógico do Curso de 221 

Licenciatura em Química a Distância (processo E-26/052.201/10), sendo favorável à sua 222 

aprovação após serem atendidas as correções sugeridas. O Reitor colocou o parecer em 223 

apreciação, sendo aprovado. Passando ao item 13, que trata do Projeto Pedagógico do 224 

Curso de Engenharia de Exploração de Petróleo (processo E-26/052.408/11), o relator, Prof. 225 

Sérgio Luis, fez a leitura de seu parecer, favorável à aprovação. Colocado em apreciação 226 

pelo Reitor, o parecer do relator foi aprovado. Passando ao item 14 o Prof. Amaral 227 

explanou sobre o processo E-26/050.854/12, que trata de solicitação do Prof. Victor Haber 228 

Perez para afastamento para estágio pós-doutoral no Biological System Engineering 229 

Department – Washington State University / EUA, no período de setembro de 2012 a 230 

setembro de 2013. Disse que esta solicitação foi aprovada pela CPPG. A Profª Daniela disse 231 

que é um momento propício para a saída do professor, pois quando retornar estaremos 232 

próximos de ter o Curso de Engenharia de Alimentos. O Prof. Alberto ressaltou que tais 233 

afastamentos não causam ônus para a instituição, apenas ganhos. O Reitor colocou a 234 

solicitação em apreciação, sendo aprovada. O Prof. Manuel Molina disse que faz parte da 235 

Comissão de Avaliação do MEC. Disse que um dos itens na avaliação de cursos de nível 236 

superior é núcleo docente estruturante, constante nos cursos de graduação, com foco nas 237 

disciplinas e no mercado, mas não tem escutado isso aqui na instituição. A Profª Maura 238 

disse que o curso é que já deveria estar buscando se preparar para isso. A Profª Ana 239 

Beatriz disse que já evoluímos muito, e apenas o Curso de Engenharia Metalúrgica ainda 240 

está sem o Projeto Pedagógico. Disse que no projeto são previstas questões como a 241 

curricular. Lembrou que temos no momento limitação de pessoal. O Reitor disse que é uma 242 

proposta de aperfeiçoamento e trabalharemos para atender tais questões. Solicitou que os 243 

professores que são avaliadores nos tragam sempre estas informações. A Profª Ana Beatriz 244 

disse que nós somos avaliados pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), mas é claro que 245 

devemos atender as propostas do MEC. O Sr. Constantino reforçou a ideia que a UENF 246 



 
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

 

 

UENF 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

REITORIA 

 

 
Ata da Reunião do Colegiado Acadêmico 07/05/2012 

 
 

9

sempre foi ousada em se apresentar para ser avaliada, mesmo quando não é obrigada. A 247 

Profª Maura disse que, no referido núcleo, um dos membros tem que ser o coordenador do 248 

curso. O Prof. Amaral disse que cabe reflexão, como instituição, sobre a comunicação, com 249 

as informações devendo chegar às Pró-Reitorias. Ressaltou que o canal de comunicação 250 

seja por meio da Reitoria e Pró-Reitorias, para as devidas apurações. Disse que sempre nos 251 

colocamos à frente das avaliações. A Profª Maura informou que agora sempre que os 252 

avaliadores forem convocados o Reitor será informado por e-mail. O Reitor disse que as 253 

sugestões são boas e ficaremos atentos às novas determinações. Disse que com as 254 

avaliações corrigimos o que é preciso, para sempre zelarmos por nossa qualidade. Nada 255 

mais havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta minutos, 256 

agradecendo a presença de todos.  257 

 
 
 
 
 
 
Prof. Silvério de Paiva Freitas             Carlos André Pereira Baptista 

         Reitor                                  Secretário ad-hoc  


