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ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 

ACADÊMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 

RIBEIRO – UENF 

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, ocorreu, na sala de Reuniões da 1 

Reitoria, às 14 horas e 11 minutos, a ducentésima décima segunda Reunião Ordinária do 2 

Colegiado Acadêmico da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 3 

com as presenças dos seguintes Membros: Prof. Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a 4 

reunião; Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-5 

Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Carlos Gatts, representando a Prof.ª Marina 6 

Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de 7 

Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Carlos Eduardo B. de Souza – Chefe de Laboratório 8 

– CCH; Prof.ª Virgínia Silva Carvalho, representando a Prof.ª Daniela Barros de Oliveira – 9 

Chefe de Laboratório – CCTA; Prof. Manuel Vazquez Vidal Júnior – Chefe de Laboratório – 10 

CCTA; Prof.ª Anna L. Okorokova Façanha – Chefe de Laboratório – CBB; Prof. Fernando 11 

Saboya Albuquerque Júnior – Chefe de Laboratório – CCT; Prof.ª Denise Terra, 12 

representando Prof.ª Eliana Crispim F. Luquetti – Chefe de Laboratório – CCH; Prof. Cláudio 13 

Roberto Marciano – Rep. Docentes – CCTA; Prof. Aldo Durand Farfan – Rep. Docentes – 14 

CCT; Prof. Leonardo Rogério Miguel – Rep. Docentes – CCH; Prof. Carlos Henrique Medeiros 15 

de Souza – Rep. Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Victor Martins Quintana Flores 16 

– Rep. Câmara de Graduação; Sr. Braullio da Paz Fontes, representando o Sr. Claudinei 17 

Campos Junior – Rep. Discentes da Graduação; Sr. Evandro Francisco Marques Vargas – 18 

Rep. dos Discentes da Pós-Graduação. Compareceram como convidados: Prof. Raul Ernesto 19 

Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Sr. Ricardo Pohlmann – Rep. AgiUENF; Sr.ª Célia da 20 

Silva Caetano – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da Ata da 208ª 21 

Reunião Ordinária; 2- Informes; 3- Aprovação de Convênios: 3.1- Proc. E-26/050.1226/2016 – 22 

UENF/ASSAIIxISCTE (Instituto Universitário de Lisboa – ISCTE-IUL); 3.2- Proc. E-23 

26/009/1262/2016 – PETROBRÁS e FUNDENOR – UENF/LECIV/CCT; 3.3- Proc. E-24 

26/009/1263/2016 – UENF e FIPERJ – Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de 25 

Janeiro; 3.4- E-26/009/1375/2016 – UENFxPETROBRÁS; 4- Afastamentos do país: 4.1- Prof. 26 

Eliemar Campostrini – Estágio Sênior – (03/2017 a 03/2018); 4.2- Prof. Vanildo Silveira – pós-27 

doutoramento (01/07/2017 a 30/06/2018); 4.3- Prof. Fenando Saboya de Albuquerque Júnior 28 

– Estágio Sênior (01/03/2017 a 28/02/2018); 4.4-  Prof.ª Claudete Santa Catarina – Pós-29 

doutoramento (01/07/2017 a 30/06/2018); 5- CI UENF/PROPPG nº 246/2016 – Alteração do 30 

Art. 73 do Regimento Geral de Pós-Graduação; 6- CI PROGRAD/UENF nº 124/2016 – 31 

Calendário do 2º Semestre/2016; 7- CI PROPPG nº 252/2016, de 02/12/2016 – Calendário 32 

Acadêmico da Pós-Graduação. O Prof. Passoni iniciou a reunião pedindo autorização para 33 

incluir o Calendário Acadêmico da Pós-Graduação, o que foi aceito por todos, e após 34 

aprovação da ata da 208ª Reunião Ordinária, com 05 abstenções, pediu para fazer uma 35 

inversão na pauta e iniciar pelos Convênios. O Sr. Ricardo Pohlmann iniciou a explicação 36 

pelo Convênio da UENF com ISCTE-IUL, que foi aprovado por unanimidade; continuou 37 

explicando o da UENF com a FIPERJ, que é um Convênio Institucional da Reitoria, que 38 
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também foi aprovado por unanimidade; passou para a explicação do Convênio da UENF 39 

com a PETROBRÁS, com o Prof. Marcelo Carlos Gantos, que é um Protocolo de Intenções, o 40 

Prof. Fernando Saboya quis saber se era o mesmo que tinha sido cancelado e que está 41 

sendo retomado, o Sr. Ricardo Pohlmann esclareceu que sim, pois a Petrobrás entendeu 42 

que enquanto as arestas não estão aparadas, não é possível cancelar o Convênio. Depois 43 

que o Contrato de parceria for assinado, substituirá esse Protocolo de Intenções. A 44 

PETROBRÁS que fará a escolha da Fundação, com procedimento licitatório – aprovado, 45 

com uma abstenção; finalizando, o Sr. Ricardo Pohlmann explicou o Convênio da 46 

FUNDENOR e PETROBRÁS, com o Laboratório de Engenharia Civil, ao que o Prof. 47 

Fernando Saboya fez uma intervenção, e explicou que esse, apesar de ser um Convênio que 48 

possui um volume grande de recursos, cerca de 80% desses recursos são gastos com 49 

pessoal, no montante de R$ 120.000,00/ano/pessoa, e assim mesmo, com um salário de 50 

valor abaixo do mercado. O Sr. Ricardo Pohlmann esclareceu que, dessa vez, veio um 51 

parecer jurídico cheio de críticas contrárias, onde houve a necessidade dele rebater com duas 52 

páginas de argumentação, diante de observações nunca antes feitas. Chegou a opinar que a 53 

ASJUR está detendo a atenção em detalhes desimportantes, por vezes até prejudicando o 54 

andamento das demandas de Convênio da Universidade. O Prof. Passoni fez uma síntese 55 

dos problemas atuais identificados na ASJUR, mas disse que espera que haja uma rápida 56 

superação das mesmas. O Convênio foi aprovado por unanimidade. O Prof. Passoni 57 

continuou sua fala classificando o ano de 2016 como um ano muito difícil, mas que foi 58 

conseguida sua superação e parabenizou a todos por isso. Informou que adquiriu uma dívida 59 

de gratidão com a Firma FERTHYMAR, que assumiu até março o compromisso de 60 

pagamento dos salários aos seus funcionários. Informou, ainda, que a firma de Segurança K9 61 

já rescindiu o contrato e que estamos contando somente com a Guarda Municipal e a Polícia 62 

Militar. O Prof. Passoni ressaltou o fato de já estarmos em dezembro e ainda não 63 

conhecermos a LOA, que já foi enviada à ALERJ e foi devolvida pela mesma, por não estar 64 

de acordo com a previsões. O Prof. Passoni informou sobre a reunião com o Prefeito eleito 65 

Sr. Rafael Diniz, que resultou na promessa de estreitamento das relações com a 66 

universidade, e até por meio de convênio mesmo, trazer a Guarda Civil Municipal aqui para 67 

dentro da universidade. O Prof. Passoni continuou sua fala com a opinião que será 68 

necessária uma grande parcela de adaptação por parte de todos da universidade, pois com o 69 

parcelamento dos salários, anúncio de parcelamento do décimo terceiro salário, a 70 

Universidade tem o papel de apontar caminhos para sairmos dessa crise, de propor caminhos 71 

e soluções alternativas, pois o que estamos vivendo é um retrocesso na guarda de direitos. 72 

Como o Prof. Saboya disse, dos recursos, apenas uma pequena parte é para a universidade 73 

como um todo. Essa questão do “overhead”, não é muito praticada no Brasil. O Prof. 74 

Fernando Saboya disse que é preciso refletir mais profundamente a questão da 75 

universidade. Abrir as fontes de recursos. Há projeto, por exemplo, onde são 90% dos 76 

recursos para o LECIV e 10% para a UENF, por consultoria. O Prof. Olney informou que o 77 

curso oferecido pelo LENEP foi um grande desafio, que assinando agora os primeiros 78 

certificados, devido a quantidade de problemas que tivemos, um ano depois. Passando ao 79 
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próximo ponto da pauta, o Prof. Passoni informou que os afastamentos do país estão todos 80 

com a relatoria favorável, exceto o do Prof. Eliemar, que por alguma razão ficou esquecido na 81 

Reitoria. O Prof. Carlos Eduardo ressaltou que o fato de não irem com o recurso CAPES, é 82 

preocupante. A Prof.ª Rosana interveio com a informação que tanto a CAPES quanto o 83 

CNPq, são duas opções – cota de pesquisadores que ainda não receberam, ou ainda um 84 

terceiro caminho – bolsa para quem vai ficar no seu lugar, ou tem opção de ir sem bolsa. A 85 

Prof.ª Teresa informou que dois professores foram sem bolsa. Todos os afastamentos foram 86 

aprovados, com a abstenção do Prof. Saboya em seu próprio afastamento. O Prof. 87 

Manuel Vazquez e a Prof.ª Virgínia lembraram dos pedidos de afastamento do Prof. Almy 88 

Júnior e da Prof.ª Marta, que foram encaminhados antes do pedido do Prof. Eliemar, que está 89 

aqui e os outros não, mas concluíram que pelo período que vai se dar o afastamento, ainda 90 

dá tempo para apreciação do Colegiado Acadêmico. O Prof. Passoni passou para o quinto 91 

ponto da pauta, que trata da exigência de 8 (oito) cópias impressas de teses e dissertações, 92 

opinando que hoje em dia são atualizadas on-line pela Plataforma, com cópia em PDF, e 93 

podem ser abertas em qualquer lugar do mundo. O formato de tese é muito arcaico, os 94 

membros das bancas não querem mais essas versões impressas, o aluno gasta muito 95 

recurso para prepará-las, e os professores não querem guardá-las, devolvem. As Bibliotecas 96 

não têm mais condições de receber essas teses. O Prof. Fenando Saboya sugeriu levar ao 97 

CONSUNI. O Prof. Carlos Henrique também sugeriu digitalizar, porque também acha que as 98 

bibliotecas não têm mais condições de receber essas teses e dissertações. A Prof.ª Teresa 99 

se posicionou a favor de ter uma cópia para a Biblioteca Nacional e outra para a UENF, para 100 

a nossa Biblioteca, temos que achar lugar, espaço. O Prof. Olney opinou que cada área deve 101 

decidir, fica a cargo de cada um. A Prof.ª Ana Okorokova opinou a favor de se ter uma cópia 102 

na biblioteca. O Prof. Passoni tentou resumir os pontos consensuais a que os membros 103 

chegaram: - que oito cópias são demais; - no mínimo uma cópia para a Biblioteca Nacional; - 104 

no mínimo duas cópias, uma para a Biblioteca Nacional e outra para a UENF. A Prof.ª Teresa 105 

reforçou a sua posição de achar importante ter uma cópia aqui nas bibliotecas da UENF, 106 

apesar de não existir ainda projetos de melhorias e expansão das bibliotecas. O Prof. Víctor 107 

Flores informou que na coordenação do CBB não tinha espaço, mas era muito prático ter 108 

essas teses todas a mão. Antes era luxo ter PDF, agora é simples fazer um PDF. O Prof. 109 

Gatts lembrou que as mídias também se deterioram e quis saber quem ficaria responsável 110 

por cuidá-las e por quanto tempo. Finalizou sua fala optando pelas duas formas – papel e 111 

digital. A Prof.ª Rosana informou que no Programa é obrigatório ter tudo digitalizado. A 112 

CAPES penaliza quem não tiver tudo nos sites. Não é uma proposta da PROPPG, mas da 113 

Câmara de Pós-Graduação. O Prof. Passoni colocou em votação as duas propostas: - 114 

somente uma redação para a Biblioteca Nacional (aprovada com 8 votos); duas redações, 115 

sendo uma para a Biblioteca Nacional e outra para a Biblioteca Setorial (aprovada com 9 116 

votos – proposta vencedora). O Prof. Passoni passou para a aprovação dos Calendários:  - 117 

Graduação – 1º semestre começando no dia 26/06/2017, e com previsão de normalização 118 

para o final de 2018 – (aprovado por unanimidade); - Pós-Graduação – a Prof.ª Rosana 119 

explicou o calendário, o porquê das mudanças, e informou que os bolsistas de cota a partir da 120 
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matrícula, já começariam a trabalhar. O Prof. Saboya disse achar interessante que fosse 121 

discutida a questão das datas de matrícula dos cursos de Pós-Graduação, por exemplo, a 122 

entrada para o segundo semestre de 2016, está tudo certo, mas para o primeiro semestre de 123 

2017, os alunos não vão poder participar, e a procura é majoritária dos alunos da Graduação. 124 

Caso os alunos da UENF não entrem, há o risco de ter bolsas ociosas. O momento é de 125 

exceção – pensar numa nova data de matrícula, para matricular os alunos da UENF. Isso já 126 

foi feito para atender os alunos das federais que entraram em greve, houve duas datas de 127 

matrícula. Pode haver dificuldade para implementar bolsa, 90% dos alunos do Programa são 128 

da UENF. A Prof.ª Rosana informou que a PROPPG está vivendo esse problema na UENF. 129 

Estamos vivendo um momento de excepcionalidade – término do semestre em junho – então, 130 

levaremos esse assunto de bolsas para a última reunião da CPPG, ao que o Prof. Gatts 131 

lembrou que, por causa da dinâmica, as bolsas estão praticamente bimestrais. O Prof. 132 

Saboya sugeriu que fosse feita uma previsão. O Prof. Aldo Durand sugeriu a adoção de três 133 

datas, com a colocação de mais uma outra data. O Prof. Saboya opinou que 134 

excepcionalidade não é impeditivo, pois não vai haver pesquisa. O Sr. Braullio reafirmou que 135 

a maior parte dos alunos é aqui da UENF. O Prof. Olney lembrou que no seu período de 136 

Doutorado, havia alguns alunos de Graduação que faziam algumas matérias com ele e o Prof. 137 

Víctor, e julgou que eles têm capacidade. O Prof. Passoni ressaltou que estariam se 138 

preocupando com a mesma questão, só que por diferentes abordagens. Então sugeriu que 139 

fosse reencaminhado o assunto à CPPG, para que depois se decidisse, ao que a Prof.ª 140 

Rosana informou que a decisão da CPPG foi abrir outro Edital para o segundo semestre. O 141 

Sr. Braullio questionou se na CPPG foi cogitada alguma dessas soluções apresentadas aqui, 142 

se há a possibilidade de, em não havendo pré-requisitos na Graduação, o aluno possa fazer a 143 

Pós-Graduação, e depois a conclusão para que não se atropele. O Prof. Saboya ressaltou 144 

que se está atrasando a vida do aluno em um ano. Seguiu-se uma grande discussão sobre o 145 

assunto, com diversas propostas, e a sugestão de matrícula condicionada, e o Prof. Passoni 146 

colocou em votação as duas propostas: - decisão agora (03 votos); - envio para a Câmara de 147 

Pós-Graduação para se decidir depois (13 votos - proposta vencedora). Resultou na 148 

remessa do assunto das bolsas para a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, para posterior 149 

decisão. O Prof. Passoni pôs em votação o Calendário da Pós-Graduação, que foi aprovado 150 

por unanimidade, e nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou 151 

a reunião às 16 horas e 21 minutos. 152 

 

Prof. Luis Cesar Passoni                            Célia da Silva Caetano 

       Reitor                                                 Secretária ad hoc 


