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ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO 

ACADÊMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 

UENF 

 

Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, ocorreu, na sala de Reuniões da 1 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPPG, às 14 horas e 10 minutos, a 2 

ducentésima décima quinta Reunião Extraordinária do Colegiado Acadêmico da Universidade 3 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com a presença dos seguintes 4 

Membros: Prof. Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Teresa de Jesus 5 

Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-6 

Graduação; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Olney Vieira da 7 

Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Carlos Eduardo B. de Souza – 8 

Chefe de Laboratório – CCH; Prof.ª Daniela Barros de Oliveira – Chefe de Laboratório – 9 

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

Okorokova Façanha – Chefe de Laboratório – CBB; Prof. Roberto Dutra Torres Júnior – Chefe 11 

de Laboratório – CCH; Prof.ª Anna L. Okorokova Façanha – Chefe de Laboratório – CBB; 12 

Prof. Cláudio Roberto Marciano – Rep. Docentes – CCTA; Prof. Leonardo Rogério Miguel – 13 

Rep. Docentes – CCH; Prof.ª Ana Paula M. Di Beneditto – Rep. Docentes – CBB; Prof. Carlos 14 

Henrique Medeiros de Souza – Rep. Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Victor 15 

Martins Quintana Flores – Rep. Câmara de Graduação; Sr. Braullio da Paz Fontes, suplente 16 

da Sr.ª Lívia Araújo Sam-sin – Rep. Discentes da Graduação; Sr. Luís Alfredo Prado, suplente 17 

do Sr. Diego Sá Leal de Oliveira – Rep. Discentes da Pós-Graduação. Compareceram como 18 

convidados: Prof. Raul Ernesto Palacio – Chefe de Gabinete e Sr.ª Célia da Silva Caetano – 19 

Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta única: Calendário Acadêmico. O Prof. 20 

Passoni deu início à reunião, e logo seguiu-se uma discussão sobre o Calendário Acadêmico, 21 

onde, ao final, o Reitor ressaltou a todos os presentes a importância de concluir essa 22 

discussão nesse COLAC Extraordinário, informando que já aconteceram as Reuniões nas 23 

Câmaras de Graduação e de Pós-Graduação, que trataram do assunto. A Prof.ª Rosana 24 

informou que na quarta-feira passada, levando em conta vários fatores para não prejudicar os 25 

alunos e as atividades, a CPPG aprovou uma proposta, por unanimidade, na qual a 26 

preocupação maior foi com os compromissos com as agências, principalmente com a CAPES, 27 

embora outros fatores tenham sido levados em conta. A Prof.ª Rosana esclareceu que a 28 

SECACAD participou da reunião para discutir como ficaria o trabalho burocrático, e lembrou 29 

que hoje inicia o cadastro das disciplinas, que serão oferecidas na Pós-Graduação, que vai 30 

até 25/05 – período estendido, para facilitar a inclusão no sistema acadêmico, e em 03/04, 31 

será o início das aulas. Em 28/07/2017 será o encerramento do 1º semestre/2017. O início do 32 

2º semestre será em 14/08/2017, sendo que, de 03 a 07/07 haverá o CONFICT e o 33 

Congresso de Pós-Graduação – todos os coordenadores concordaram com essa proposição. 34 

O Prof. Cláudio Marciano lembrou que depende também se o aluno poderá estar 35 
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matriculado nos dois semestres. A Prof.ª Rosana esclareceu que será responsabilidade de 36 

cada coordenador a operacionalidade na execução do calendário, levando em conta os 37 

fatores que cada um considerar importante. O Prof. Cláudio Marciano opinou que na prática 38 

vai acontecer, mas nos registros, pode ser mais difícil. O Prof. Carlos Henrique lembrou que 39 

existem as disciplinas com o mesmo código, e propôs a separação dos Calendários, porque 40 

na Pós-Graduação tem maior flexibilidade, o que foi confirmado pela Prof.ª Rosana, que na 41 

pós-graduação não existe a exigência mínima de 100 dias. A Prof.ª Rosana informou ainda, 42 

que a graduação na UERJ foi suspensa e a pós-graduação começa em 30/01, em modelo de 43 

fluxo contínuo, que considerou um benefício para a instituição, e opinou que nesse momento 44 

a UENF está caminhando nessa mesma direção. O Prof. Passoni considerou a possibilidade 45 

de aprovar dois calendários diferentes, o que demandaria uma boa capacidade de adaptação, 46 

e colocou em pauta a 1ª decisão – calendário em separado, que apesar da lembrança do 47 

Prof. Manuel Vazquez sobre viabilizar um período de férias, foi colocado em votação pelo 48 

Reitor, e foi aprovado por unanimidade. A Prof.ª Marina informou que na Câmara de 49 

Graduação, são duas propostas para decidir – proposta inicial da comissão – início 06/03 – 50 

104 dias letivos até 08/07, término do 1º semestre, de 1º período letivo para os calouros. O 51 

início do 1º semestre em 24/11/2017, para calouros e veteranos. Início do 2º período de 2017 52 

em 08/01/2018, e o início do 1º Semestre de 2018 em 28/05/2018, com os calouros do 1º 53 

período, com 205 dias letivos. A Prof.ª Marina disse que foi feita uma consulta sobre essa 54 

proposta à ASJUR que, num despacho preliminar, argumentou pouco tempo para avaliação, e 55 

que tanto a LDB, quanto o Regimento da Graduação da UENF, preveem o semestre com pelo 56 

menos 100 dias letivos, e ela afirmou que não haveria nenhuma quebra nessa exigência, pois 57 

os dois semestres estão com esse mínimo de 100 dias exigido. A Prof.ª Anna informou que 58 

na terça-feira a comissão se reuniu, e houve a sugestão de puxar o início do 2º semestre para 59 

abril, onde haveria um ganho de duas semanas. O Prof. Passoni opinou que seria a mesma 60 

proposta do semestrão. A Prof.ª Marina apresentou o calendário que foi produzido pela 61 

SECACAD: começo das aulas em 06/03 até 04/07- para os veteranos, com 100 dias letivos. 62 

De 24/07, até 24/11 – 1º Ciclo dos Calouros – sendo que haverá o CONFICT entre os dias 03 63 

e 07/07. O Prof. Passoni concluiu que se voltou basicamente à primeira proposta da 64 

Comissão do COLAC, com pequenos ajustes de data, por causa do CONFICT, ou seja, o 2º 65 

semestre/2016, para os veteranos, será encerrado em 07/07, e será preciso analisar os 66 

quatro calendários: 2º/2016, com o CONFICT de 03 a 07/07 – 103 dias letivos; 1º/2017 – para 67 

os veteranos, que coincidirá com o 1º Ciclo do 1º/2017 – de 06/03 a 07/07, e na primeira 68 

metade as matérias oferecidas, serão as que os coordenadores considerarem viáveis. Outras 69 

disciplinas serão oferecidas no 2º semestre. E o início do 1º semestre de 2018, em 70 

28/05/2018. O Prof. Manuel Vazquez lembrou que com a antecipação da vinda dos calouros, 71 

será preciso avaliar o acontecimento do CONFICT, alunos que estejam com problemas no 72 

CR, preocupados com prova final. A Prof.ª Rosana respondeu que nada é feito sozinho, e é 73 

considerado como atividade acadêmica para os alunos – será um evento com palestras com 74 

pessoas muito importantes no cenário nacional. O Sr. Bráullio informou que durante a 75 
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realização do CONFICT, as provas são aplicadas normalmente, não são permitidas 2ªs 76 

chamadas, caso o aluno alegue presença no evento, nem as faltas são abonadas. O Prof. 77 

Passoni sugeriu que fosse marcado o encerramento do semestre para depois do CONFICT. 78 

O Prof. Carlos Henrique sugeriu também que fosse marcado prazo para entrega dos 79 

resultados, e proibissem aulas e provas no período do CONFICT, o que foi reforçado pelo Sr. 80 

Bráullio. O Prof. Passoni considerou que apenas não fossem aplicadas provas nesse 81 

período, e perguntou se todos estavam esclarecidos sobre a proposta do Calendário de 82 

Graduação, ressaltando que de 07 a 09/08, será o período que se refere às disciplinas do 2º 83 

Ciclo. A Prof.ª Rosana sugeriu somente proceder a retirada da pré-matrícula, até 20/04, com 84 

inscrição mínima em duas disciplinas. O Prof. Marciano sugeriu que o lançamento se desse 85 

depois de um número específico de dias após o início da disciplina. Após essa sugestão, 86 

houve debate sobre como deveria ser o lançamento das disciplinas, pela SECACAD. O Prof. 87 

Passoni resumiu que, na prática vai funcionar como 2 semestres, e o Prof. Carlos Henrique 88 

considerou que o problema está sendo colocado para 2018, especificamente para maio/2018, 89 

e que a defasagem dos veteranos está se igualando à defasagem dos calouros, opinou que 90 

as decisões sejam tomadas em conjunto para que fiquem mais fáceis de serem 91 

operacionalizadas O Prof. Passoni sugeriu que fosse barrada a exclusão de disciplinas do 2º 92 

ciclo, que coincide com o 1º semestre /2017 dos veteranos. O Prof. Manuel Vazquez lembrou 93 

que no ano passado o 1º período já foi longo também por causa da greve. Finalizando a pauta 94 

única, o Prof. Passoni colocou em votação o Calendário Acadêmico, que são, na verdade 4 95 

calendários distintos, conforme anexo, e que foram aprovados, com 3 abstenções (Prof.ª 96 

Marina, Prof. Carlos Eduardo – que se manifestou a favor da proposta do CCH – e Prof. 97 

Carlos Henrique). O Prof. Manoel Vazquez comentou sobre a nota da ASCOM em relação 98 

ao estacionamento no pátio dos Centros, esclarecendo que esse fato acontece pela falta de 99 

segurança nos finais de semana. Falta que foi reforçada pelo Prof. Carlos Henrique, em 100 

relação aos cursos de Licenciatura, que são noturnos, e quis saber se até março estaria 101 

resolvida essa questão. O Prof. Passoni respondeu que existe a expectativa de 102 

reestabelecer a segurança até março, e que na quarta-feira voltaria ao Rio de Janeiro, para 103 

uma reunião com o novo Secretário, para tentar resolver essa questão. O Prof. Passoni 104 

continuou sua fala informando sobre a licitação do Restaurante Universitário, que deve ser 105 

iniciada até começo de março. O Prof. Carlos Henrique sugeriu a possibilidade de trazer 106 

pessoas mais idosas para trabalharem aqui na universidade numa jornada de 18 às 22 horas, 107 

pessoas que precisem trabalhar, o que seria útil tanto para elas quanto para a Universidade. 108 

Nada mais havendo a tratar, o Prof. Passoni agradeceu a presença de todos e encerrou a 109 

reunião às 15 horas e 40 minutos. 110 
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