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ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 

ACADÊMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 

RIBEIRO – UENF 

 

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

Reitoria, às 14 horas e 21 minutos, a ducentésima décima nona Reunião Ordinária do 2 

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

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

reunião; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof.ª Marina 5 

Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de 6 

Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Daniela Barros de Oliveira – Chefe de Laboratório – 7 

CCTA; Prof. Manuel Vazquez Vidal Júnior – Chefe de Laboratório – CCTA; Prof.ª Olga Lima 8 

Tavares Machado, representando o Prof. Francisco J. Alves Lemos – Chefe de Laboratório – 9 

CBB; Prof. Rodrigo Rodriguez de Oliveira, suplente do Prof. Gustavo de Castro Xavier – Chefe 10 

de Laboratório – CCT; Prof. Aldo Durand Farfan – Rep. Docentes – CCT; Prof.ª Verusca Moss 11 

Simões dos Reis, suplente do Prof. Leonardo Rogério Miguel – Rep. Docentes – CCH; Prof. 12 

Carlos Henrique Medeiros de Souza – Rep. Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. 13 

Victor Martins Quintana Flores – Rep. Câmara de Graduação; Compareceram como 14 

convidados: Prof. Raul Ernesto López Palacio – Chefe de Gabinete; Prof. Carlos Gatts – 15 

convidado do Reitor; Sr. Ricardo Polhmann – representando a AgiUENF;  Sr.ª Célia da Silva 16 

Caetano – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes: CI UENF/CCTA/LTA nº 17 

009/2017 – Encaminha Relatório de Estágio Sênior no Exterior do Prof. Fábio da Costa Henry; 18 

2- Inclusões autorizadas pelos Membros: 2-1- Alteração do Calendário Acadêmico da 19 

Graduação – PROGRAD – 2016/2 E 2017/1; 2-2- Solicitação de mudança no número de dias 20 

letivos da graduação de 100 para 75, para 2017/2 e 2018/1 – PROGRAD; 2.3- Aprovação de 21 

Convênio – Proc. n.º E-26/009/337/2017 – UENF X SAVE BRASIL; 3- Afastamentos do País: 22 

3.1- CI CR/LEEA n.º 04/2017 – Prof.ª Odile Elise Augusta Reginensi; 3.2- CI 23 

LENEP/CCT/UENF n.º 24/2017 – Prof.ª Roseane M. Misságia; 3.3- CI CCT/LEPROD n.º 24 

15/2017 – Prof. André Luís Policani Freitas; 3.4- CI CBB n.º 30/2017 – Prof.ª Ângela Pierre 25 

Vitória; 3.5- CI UENF/CCTA/LRMGA n.º 17/2017 – Prof.ª Celia Quirino; 3.6- CI 009 LFIT/2017 – 26 

Prof.ª Janie Mendes Jasmim; 3.7- CI CCTA/LMGV n.º 08/2017 – Prof. Alexandre Pio Viana; 4- 27 

Assuntos Diversos. O Prof. Passoni deu início à reunião solicitando autorização para inclusão 28 

dos três primeiros itens na pauta, que foram autorizados por todos os presentes, e deu o 29 

primeiro informe, em relação à situação da universidade, que foi a comunicação da empresa 30 

FERTHYMAR, que colocaria os funcionários em aviso prévio, a partir de 01/06/2017, o que 31 

ainda não foi feito, e que está em contato diário com a SECTIDS, que disse não ter dinheiro 32 

para pagar esse mês. O Reitor ressaltou que o que está ocorrendo faz lembrar a situação 33 

semelhante que ocorreu com a Firma de Segurança K9. O Prof. Manuel Vazquez perguntou 34 

se, em relação à publicação dos concursos, alguma coisa aconteceu, porque estamos há mais 35 

de dois anos sem concurso, e muita gente está para aposentar. O Prof. Passoni respondeu 36 
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que a Casa Civil não está publicando os editais, mas que houve uma falha e publicaram um 37 

edital, mas, no mesmo dia, ligaram pedindo que nós fizéssemos uma nova publicação, 38 

declarando “sem efeito” aquela publicação. Nós nos recusamos a fazer tal publicação, mas 39 

fomos surpreendidos por uma publicação em nome do Reitor, que cancelava o concurso, ao 40 

que expressamos nossa indignação por ofício e estudamos outras ações. O Prof. Olney 41 

informou que teve uma reunião com os funcionários da ENEL, que estão interessados em 42 

ensinar economia de energia para a comunidade universitária. O Prof. Olney continuou sua 43 

fala informando da reunião com a psicóloga Gisele sobre o núcleo avançado da UFF, 44 

esclarecendo que ainda precisam fazer o Plano de Trabalho para adicionar ao convênio, pois a 45 

sala já está pronta com o mobiliário doado pelo Sr. André da Informática, na Torre do E-1, onde 46 

já foi a sala do Serviço Social. O Prof. Olney continuou sua fala informando sobre os eventos 47 

com as crianças aqui no campus, que ligou para o Conselho Tutelar, que disse ser necessária 48 

a execução de um relatório dos acontecimentos com as crianças aqui no campus da 49 

universidade. Contou o episódio da piscina, pois nos projetos de esportes com as crianças, a 50 

piscina é compartilhada com o projeto da Terceira Idade da Prof.ª Rosalee, e num dos dias 51 

desse compartilhamento, esse grupo de crianças que não frequenta o projeto, invadiu e piscina 52 

gritando que a piscina era deles. Em reunião com os Centros de Referência de Assistência 53 

Social que atendem aqui, informaram que vai ser feito o cruzamento dos dados cadastrais das 54 

famílias e crianças da comunidade, com os cadastros dos projetos da Prof.ª Teresa e do Prof. 55 

de Educação Física Sr. Guilherme, para trazer essas crianças para os projetos de esportes e 56 

de reforço de português e de matemática. O Prof. Olney informou também das competições 57 

que estão acontecendo entre as escolas municipais, aos sábados, a cada 15 dias aqui na 58 

quadra da UENF, com o Prof. Joaquim Sanguedo, que considerou uma excelente iniciativa não 59 

só como integração das escolas, mas também como uma forma de ocupação do campus da 60 

Universidade. O Prof. Passoni informou que convidou o Prof. Gatts para falar sobre o Decreto 61 

da Presidência da República de n.º 9057, que torna o Ensino à Distância cada vez mais 62 

relevante dentro da Universidade. O Prof. Gatts informou que, a partir de agora, as instituições 63 

de ensino estão autorizadas, ao invés de contratar professores, fazer EAD – Ensino à 64 

Distância, num processo de institucionalização do EAD, que está autorizado, inclusive, para o 65 

ensino Fundamental, Médio e também Pós-Graduação lato-sensu e escrictu-sensu, desde que 66 

indicado pela CAPES, porém com a metodologia completamente diferente. A Prof.ª Rosana 67 

informou que a UENF recebeu o 3º Prêmio das 14 edições da premiação de Destaque na 68 

Iniciação Científica pela CAPES, na categoria Mérito Institucional. A Prof.ª Rosana informou 69 

também da eleição do Prof. Arnoldo Rocha Façanha na suplência do Prof. Carlos Henrique, 70 

como representante da Câmara de Pós-Graduação, na vaga da Prof.ª Olga Lima Tavares 71 

Machado. A Prof.ª Rosana informou ainda que está sendo efetivado o credenciamento de 72 

importação junto ao CNPq, que toda a documentação já foi entregue, mas a Universidade 73 

ainda está em débito com uma certidão negativa junto à Receita Federal, assunto que a 74 

Reitoria está trabalhando junto à SECTIDS – Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, 75 

Inovação e Desenvolvimento Social. A Prof.ª Rosana deu continuidade à sua fala informando 76 

que, na inscrição de trabalhos para o CONFICT, foram 590 trabalhos de Iniciação Científica e 77 
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590 trabalhos de Pós-Graduação. Já confirmaram a presença como palestrantes o Sr. 78 

Wanderley de Souza e o Sr. Carlos Alberto Dias. Para participar da mesa redonda, o Sr. 79 

Fernando Pelegrinni, atual presidente do CONFIES (Conselho Nacional das Fundações de 80 

Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica), o Secretário 81 

– SECTIDS, Sr. Pedro Fernandes e o Superintendente de Ciência e Tecnologia da Prefeitura 82 

Municipal de Campos, Sr. Romeu Silva, que também é professor do IFF. O Sr. Gerson Lima, da 83 

FAPERJ, foi convidado e vai apresentar “Um Projeto de Ciência para o Brasil”. O Prof. 84 

Passoni passou para outro ponto de pauta – aprovação de convênio – Proc. E-85 

26/009/337/2017, e passou a palavra para o Sr. Ricardo Polhmann, que explicou tratar-se de 86 

um projeto, entre a UENF e a Associação para Conservação das Aves do Brasil – SAVE 87 

BRASIL, com Coordenação pela UENF do Prof. Carlos Ramon Ruiz-Miranda – Laboratório de 88 

Ciências Ambientais – LCA, sem definição de HH; credenciado no Programa de Pós-89 

Graduação em Ecologia e Recursos Naturais. A Equipe Executora é constituída de oito 90 

pesquisadores, porém só um é da UENF, o próprio Coordenador. Não há definição de HH para 91 

nenhum membro da equipe. O Título do Projeto é “Criação em cativeiro e reintrodução de 92 

jacutingas, Aburria jacutinga”. Sem recursos previstos, o objetivo do Termo de Cooperação é 93 

reunir esforços para a conservação da Aburria jacutinga, por meio de um programa de 94 

reintrodução, incluindo a criação de matrizes, o treinamento das aves e o monitoramento pós-95 

soltura. Esse convênio tem como resultados esperados para a UENF, a participação ativa em 96 

um programa para a conservação da natureza, restabelecendo a população viável de 97 

jacutingas no Estado do Rio de Janeiro, trazendo novos conhecimentos e experiências que 98 

poderão ser aplicadas em ações similares e teve a demanda aprovada no CONCEN do CBB de 99 

10/04/2017. O Prof. Olney elogiou muito a iniciativa, e sendo colocado em votação, o convênio 100 

foi aprovado por unanimidade. O Prof. Passoni colocou os Afastamentos do País para 101 

aprovação em bloco, e todos foram aprovados por unanimidade. Em outro ponto que foi 102 

incluído na pauta, sobre a alteração do Calendário Acadêmico da Graduação, o Prof. Passoni 103 

explicou que para os docentes pudessem entrar em férias de 20 dias entre os semestres, 104 

ficaram faltando 3 dias, e a alteração foi no sentido de corrigir essa falha, e respondeu à 105 

pergunta do Prof. Manuel Vazquez sobre como seria possível ele tirar suas férias, que será 106 

mediante uma simples autorização da Chefia Imediata. Solução caminhando nesse sentido, o 107 

que gerou um pequeno debate, mas a alteração no calendário foi aprovada por unanimidade. 108 

O Prof. Passoni abordou outro ponto que também foi incluído na pauta, que foi a duração do 109 

período letivo, que a UERJ já está praticando, após consultas ao Conselho Estadual de 110 

Educação – CEE, obteve o parecer favorável para fazer o 2º semestre de 2016 e o 1º semestre 111 

de 2017 com 75 dias, ao invés de 100. A Prof.ª Marina informou que aqui na UENF, será para 112 

fazer o 2º semestre de 2017 e o 1º semestre de 2018, sem prejuízo da carga horária. A Prof.ª 113 

Marina se disse surpresa com o parecer favorável do CEE, pois quando ela fez a consulta ao 114 

CEE, eles foram enfáticos que não poderia ser reduzido, e ressaltou que essa redução será 115 

sem prejuízo da carga horária, com complementação por meio de atividades práticas, 116 

extraclasse, atividades alternativas, adequação da ementa. O Prof. Gatts complementou 117 

informando que todas as atividades são registradas e acompanhadas. O Prof. Manuel 118 
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Vazquez lembrou a situação das greves, e de outras greves possíveis. O Prof. Vítor Flores 119 

lembrou que nessas atividades registradas, é necessário regulamentar qual a porcentagem das 120 

disciplinas que pode ser EAD, tem a questão de reserva de salas – elevação de carga horária – 121 

requer atividades extras. O Prof. Carlos Henrique disse já ter visto nessas avaliações que ele 122 

tem feito pelas universidades, semestres trimestrais, mas o que precisa é desligar carga horária 123 

de dias letivos, para cumprir 100 dias (são 100 dias de atividades). O Prof. Gatts 124 

complementou informando que atividades registradas não é desejo da PROGRAD, está na 125 

Portaria da CEE. Outro ponto abordado pelo Prof. Gatts foi a importância de trazer as 126 

tecnologias do EAD para os cursos presenciais. o Prof. Passoni lembrou que o assunto não é 127 

deliberativo, aqui somente está sendo introduzida a ideia. A Prof.ª Rosana informou a todos 128 

que recebeu solicitação da FAPERJ para corrigir a parte orçamentária de 14 projetos ADT3 129 

enviados e, como último assunto, o Prof. Passoni informou sobre a relatoria do Prof. Aldo 130 

Durand, (que solicitou que fosse incluída como ponto de pauta no início da reunião), a respeito 131 

do Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia de Produção, 132 

juntamente com o Prof. Raul, que foi o relator do processo em 2015. O Prof. Aldo Durand 133 

disse que somente corroborou o que foi feito pelo Prof. Raul, e que o LEPROD considerou que 134 

5 disciplinas poderiam passar para eletivas, porém, como não havia trazido o processo, nem o 135 

relatório por escrito, o Prof. Passoni, juntamente com os outros membros, considerou ser 136 

melhor retirar o assunto de pauta, e voltar para ser analisado na próxima reunião do COLAC. E 137 

nada mais havendo a tratar, o Prof. Passoni agradeceu a presença de todos e encerrou a 138 

reunião às 15 horas e 59 minutos. 139 

 

Prof. Luis Cesar Passoni                          Célia da Silva Caetano 

                           Reitor                                            Secretária ad hoc 


