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ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 

ACADÊMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – 

UENF 

 

Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, ocorreu, na sala de Reuniões da Reitoria, 

às 14 horas e 14 minutos, a ducentésima vigésima primeira Reunião Ordinária do Colegiado 

Acadêmico da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com a 

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

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

Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Carlos Gatts, representando a Prof.ª Marina Satika Suzuki – 

Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Ana Bárbara Rodrigues, representando o Prof. Olney Vieira da 

Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Daniela Barros de Oliveira – 

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

CCTA; Prof.ª Anna Okorokova – Chefe de Laboratório do CBB; Prof.ª Maria Gertrudes A. Justi da 

Silva – Chefe de Laboratório do CCT; Prof. Gustavo de Castro Xavier – Chefe de Laboratório do 

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

Sr.ª Fernanda Valadão Escudini – Rep. dos Discentes da Pós-Graduação; Sr.ª Viviane Souza de 

Campos – Supl. Rep. dos Discentes da Pós-Graduação; Compareceram como convidados: Prof. 

Raul Ernesto López Palacio – Chefe de Gabinete; Sr. Ricardo Polhmann – representando a 

AgiUENF; Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 

*Inclusões autorizadas pelos Membros: a)- Afastamento do Prof. Marcelo Souza; b)- Parecer 

do Prof. Carlos Henrique Medeiros de Souza (adesão à Plataforma Carolina Bori – adequação da 

Resolução COLAC nº 01/2012); 1- Informes: 1.1- Ofício APG/UENF/006/2017 – Eleição 

representantes discentes no COLAC; 1.2- CI-DIREÇÃO-CCH nº 035-17 – Representantes Chefes 

Laboratório CCH – COLAC – set/2017; 2- Aprovação de Convênio: 2.1- E-26/009/470/2017 – 

Associação de Líderes para o Desenvolvimento Sustentável x UENF (PROEX);3- Afastamentos: 

3.1- CI/LENEP/CCT/UENF n.º 029/2017 – Prof.ª Eliane Soares de Souza – Florença – Itália – 13 a 

22/09/2017; 3.2- CI LENEP/CCT/UENF n.º 30/2017 – Servidor Laércio Lopes Martins – Florença – 

Itália – 16 a 24/09/2017; 3.3- CI CCT/MAV n.º 029/2017 – Prof.ª Lioudmila A. Matlakhova – 

Moscou – 04 a 17/09/2017; 3.4- CI/LENEP/CCT/UENF n.º 032/2017 – Prof. Fernando Sérgio de 

Moraes – Houston – EUA – 22 a 29/09/2017; 3.5- CI CI/LENEP/CCT/UENF n.º 33/2017 – Prof. 

Marco Antônio Rodrigues de Ceia – Houston – EUA – 22/09 a 01/10/2017; 3.6- CI LBCT/CBB nº 

043/2017 – Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Praga – República Checa – 25/08 a 06/09/2017; 3.7- 

CI LFBM 013/2017 – Prof. Alessandro Coutinho Ramos – Canadá – 17 a 30/09/2017; 3.8- CI 

LBCT/CBB nº 046/2017 – Prof. Fábio Lopes Olivares – Colômbia – 27/08 a 02/09/2017; 3.9- 

Solicitação Servidora Mara de M. de A. Gomes – Mendonza – Argentina – 04 a 11/11/2017; 4- CI 

PROPPG nº 144/2017 – Calendário Acadêmico – Pós-Graduação; 5- CI LCL/CCH nº 17/2017 – 

Abertura de Concurso – Prof. Titular – CCH/LCL – Filosofia; 6- CI LCL/CCH nº 18/2017 – Abertura 

de Concurso – Prof. Associado – CCH/LCL – Psicologia; 7- CI CCT nº 069/16 – Prof. Visitante – 

LAMET – Prof. Valdo da Silva Marques; 8- Proc. nº E-26/009/947/2017 – Recurso reprovação 
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projeto doutorado – Wander L. A. Amorim; 9- Assuntos Diversos. O Prof. Passoni iniciou a 

reunião dando as boas vindas às novas representantes da APG, e passou a palavra para o Sr. 

Ricardo Polhmann, que explicou o Convênio entre a UENF e a ENACTUS, uma instituição que 

incentiva o empreendedorismo social. O Prof. Gatts quis saber quais as obrigações da UENF 

nesse Convênio, ao que o Sr. Ricardo Polhmann respondeu que é incentivar os alunos – 

seleção do time e professor responsável; indicar os líderes e membros – aprovado por 

unanimidade. Passando para discussão da adesão à plataforma Carolina Bori, A Prof.ª Rosana 

ressaltou que a plataforma facilita a visualização de todo o processo de reconhecimento dos 

diplomas estrangeiros de pós-graduação scricto-senso, que terá como prazo máximo para o 

término, 6 meses, e que veio para ser analisado aqui nesse Colegiado Acadêmico, por tratar-se 

de uma Resolução do COLAC, e a plataforma facilitará a visualização da UENF como um todo. O 

Prof. Carlos Henrique, que foi o relator da adequação da Resolução COLAC n.º 01/2012 à 

adesão à Plataforma Carolina Bori, ressaltou o caráter simples da mesma, e informou que aqui na 

UENF o valor da taxa é de R$ 1.000,00 (hum mil Reais) por cada diploma reconhecido. O Prof. 

Gustavo quis saber se esse preço era para qualquer curso, e os Professores Carlos Henrique e 

Rosana responderam que todos os cursos que tenham aqui na universidade, e que sejam de 

Pós-graduação. O Prof. Gustavo informou que o curso de Engenharia Sanitária no exterior é 

muito semelhante ao nosso curso de Engenharia Civil. Tendo sido colocada em votação pelo 

Prof. Passoni, o parecer do Prof. Carlos Henrique sobre a adesão à Plataforma Carolina Bori, e a 

adequação da Resolução COLAC n.º 01/2012, foram aprovados por unanimidade. Colocados 

também em votação pelo Prof. Passoni, os afastamentos do país que já estavam na pauta, foram 

aprovados por unanimidade, e o afastamento do Marcelo Souza, que foi incluído na pauta, foi 

aprovado com 4 abstenções. A Prof.ª Rosana explicou a alteração do Calendário da Pós-

Graduação, e ressaltou que foi de acordo com a SECACAD e com a Câmara de Pesquisa e Pós-

Graduação, aguardando apenas a aprovação desse Colegiado. Seguiu-se, após a leitura do 

Calendário pelo Prof. Passoni, um pequeno debate sobre o mesmo, e foi ressaltado que a 

melhora do sistema acadêmico ainda está sendo desenvolvida. O Prof. Passoni chamou a 

atenção dos presentes para o fato de janeiro estar previsto com aulas, a graduação iria terminar o 

1o Semesre de 2017 no final de novembro, haveria o recesso, e o retorno em janeiro de 2018 

mas, se a greve durar mais que 15 dias esse planejamento fica prejudicado.  Prof.ª Rosana 

ratificou o caráter prejudicial dessa situação que resulta como propaganda negativa. A própria 

UFRJ contou com uma perda de 70% em alguns cursos, e os candidatos estão tendo medo de vir 

para cá para a UENF. Informou também que teve que acalmar o ânimo de muitos bolsistas, em 

relação às bolsas da FAPERJ, que os alunos, por insegurança, já não querem mais esse tipo de 

bolsa. A Sr.ª Fernanda quis saber se depois de passada a greve, o calendário será corrigido, ao 

que o Prof. Passoni respondeu que é um procedimento padrão a Câmara de Graduação refazer 

o calendário após a greve. A Prof.ª Rosana ressaltou que existem várias atividades para o aluno 

de Pós-Graduação, ainda que exista a greve, tais sejam: visitas aos laboratórios, pesquisa 

bibliográfica. Após esse debate, o Prof. Passoni colocou o calendário em votação, que foi 

aprovado com uma abstenção. Sendo questionado por alguns membros sobre as vagas de 

concursos antigos ainda não preenchidas, o Prof. Passoni respondeu que ainda resiste a 
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dificuldade de publicação na Casa Civil, mas que foi publicada a anulação do cancelamento. E 

acrescentou que a Lei de Responsabilidade Fiscal não se aplica para a reposição de pessoal para 

a Educação, e informou que atualmente o quadro de docentes ativos da UENF é de 290 

servidores. A Prof.ª Daniela quis saber se os concursos que estão com os prazos se extinguindo 

podem ir com esses novos para a publicação, ao que o Prof. Passoni respondeu que depende da 

fase que esteja o concurso, e que talvez os próprios candidatos nem tenham mais interesse, e 

não há garantia de que sejam publicados. As aberturas de concursos para o CCH, ponto 5 e 6 da 

pauta, foram aprovadas por unanimidade. Também foi colocada em votação pelo Prof. Passoni 

a permanência do Prof. Valdo do LENEP, como Professor Visitante, que foi aprovada por 

unanimidade. Passando para o ponto 8 da pauta, em relação ao recurso da reprovação do 

projeto de doutorado, este foi negado, com 8 votos contrários e 3 abstenções,– Assuntos 

diversos, o Prof. Manuel quis saber se tem limite máximo para a finalização de uma comissão de 

inquérito, sendo sujeita a uma carta de advertência, ao que o Prof. Passoni respondeu que por 

enquanto está se montando comissões de sindicância para problemas simples, como 

desaparecimento de bens, e depois será montada as que resolverão os casos mais proble 

máticos. O Prof. Manuel Vazquez lembrou que são muitos casos repetitivos, que é preciso 

romper com isso, com o que a Prof.ª Rosana concordou, mas ressaltou que na situação atual 

que o Estado está, de atraso de salários e outros problemas, não vê condições para alguma 

mudança se concretizar. O Prof. Manuel Vazquez perguntou ao Reitor se na reunião de amanhã 

com o Secretário ele vai abordar a questão de fazermos parte da educação, e o Prof. Passoni 

respondeu que na hora dos 25% do orçamento, somos educação e que que na última reunião que 

teve com o Governador ele afirmou que receberíamos junto com a educação, o que não 

aconteceu. E nada mais havendo a tratar, o Prof. Passoni agradeceu a presença de todos e 

encerrou a reunião às 16 horas e 37 minutos. 

 

 

Prof. Luis Cesar Passoni                          Célia da Silva Caetano 

                           Reitor                                            Secretária ad hoc 


