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ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO 

ACADÊMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – 

UENF 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, ocorreu, na sala de Reuniões da Reitoria, 1 
às 14 horas e 18 minutos, a ducentésima vigésima sétima Reunião Extraordinária do Colegiado 2 
Acadêmico da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com a presença dos 3 
seguintes Membros: Prof. Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Teresa de Jesus 4 
Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Rosana 5 
Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de 6 
Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Manuel Vazquez Vidal Júnior – Chefe de Laboratório do CCTA; 7 
Prof.ª Anna Okorokova – Chefe de Laboratório do CBB; Prof.ª Maria Gertrudes A. Justi da Silva – Chefe 8 
de Laboratório do CCT; Prof. Rodrigo Rodriguez de Oliveira – Representante suplente – Chefe de 9 
Laboratório do CCT; Prof. Leonardo Rogério Miguel – Rep. suplente dos Docentes do CCH; Prof. Fábio 10 
Lopes Olivares – Representante dos Docentes do CBB; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Rep. supl. da 11 
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Victor Martin Quintana Flores – Representante da Câmara 12 
de Graduação; Sr. Renan Salles Carneiro – Representante dos Discentes da Graduação; Sr. Gilberto 13 
Azeredo Gomes – Rep. suplente dos Discentes da Graduação. Compareceram como convidados: Prof. 14 
Raul Ernesto López Palacio – Chefe de Gabinete; Sr. Ricardo Polhmann – representando a AgiUENF; 15 
Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta, que a princípio seria pauta 16 
única – Calendário Acadêmico, mas foram incluídos os itens do 1 ao 4: 1- Proc. E-26/009/1410/2017 - 17 
Aprovação de Convênio marco de Colaboração – Universidad Nacional Del Litoral/Argentina X UENF 18 
(ASSAII); 2- Afastamentos do País: a) Prof.ª Maria Cristina Gaglianone – 16/04 a 20/04/2018 – Berlin – 19 
Alemanha; b) Prof.ª Ana Paula Madeira Di Beneditto – 12 a 16/03/2018 – San Diego – EUA; 3- CI 20 
CCT/LCFIS Nº 075/2017 – Publicação de Edital de Concurso para Professor Associado; 4- Proc. E-21 
26/009/71/2018 – Projeto de Institucionalização do Núcleo de Acessibilidade Pedagógica – NAP; 5- 22 
Calendários de Graduação – (Ano Civil 2018); 6- Calendário da Pós-Graduação – 2018. O Prof. Passoni 23 
iniciou a reunião com uma inversão na pauta, abordando primeiramente o Calendário da Pós-Graduação, 24 
já que a professora Rosana ia precisar sair antes do término da reunião. A Prof.ª Rosana pediu 25 
desculpas pela inclusão em cima da hora, mas só pôde enviar o calendário após aprovação na Câmara 26 
de Pesquisa e Pós-Graduação, e falou que os bolsistas de Iniciação Científica vão continuar e vão poder 27 
participar do Processo Seletivo de 24/04/2018. Será esse edital no meio do ano e previsão para outro 28 
edital no início de 2019. O Prof. Passoni colocou em votação, e o calendário de Pós-Graduação foi 29 
aprovado por unanimidade. O Prof. Passoni quis saber se todos estavam de acordo com a 30 
documentação que foi incluída na pauta, para que não houvesse a Reunião Ordinária do dia 05/03/2018, 31 
no que todos foram a favor. O Reitor colocou os afastamentos do país em votação, e todos foram 32 
aprovados por unanimidade. No item 3 da pauta – Concurso para Professor Associado, o Prof. 33 
Passoni ressaltou a dificuldade com as publicações que estão enfrentando na Casa Civil, e que só no 34 
LCL/CCH, existem 04 vagas por aposentadoria, onde foram solicitadas à PROGRAD, Bolsistas de Apoio 35 
ao Ensino para suprir essas vagas. O Prof. Arnoldo Rocha Façanha disse ser preciso recorrer a 36 
PROPPG, pois essa é uma demanda para ser preenchida por professores aprovados nos editais de 37 
concurso. Há 6 meses, o CCH foi o único Centro que ficou com vacância de candidatos. O Prof. Manuel 38 
Vazquez informou que a área de vacância foi pelo fato de não ter orientador, é preciso manter contato 39 
com as Chefias de Laboratório. O Prof. Gustavo Xavier quis saber se os Centros podem disparar os 40 
processos Abertura de Concursos, ao que o Prof. Passoni respondeu que devem, porém com a ciência 41 
de que o governo não está publicando. Colocado em votação pelo Reitor, o item 3 – Publicação de 42 
Edital de Concurso, foi aprovado por unanimidade. Passando para o ponto de pauta seguinte, o Prof. 43 
Passoni pediu ao Prof. Olney, que explicou o Processo de Formalização do Núcleo de Apoio 44 
Pedagógico – NAP. Informou que a Prof.ª Nadir se aposentou e houve o empréstimo de uma outra 45 
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servidora, o que defasou um pouco as atividades, e ressaltou a importância do Projeto, que é o 4º 46 
Projeto institucionalizado, com atividades essenciais e perenes. Seguiu-se um pequeno debate sobre o 47 
Projeto NAP, as condições de trabalho, materiais especiais necessários e demais exigências, o que, na 48 
opinião do Prof. Olney é um projeto de vanguarda, tanto a nível de corpo técnico, quanto às parcerias 49 
com muitas instituições externas que têm experiência nessa área, e que sempre têm colaborado com a 50 
universidade, que a cada semestre recebe uma parcela de alunos com necessidades especiais e suas 51 
licenciaturas também necessitam treinamento para lidar com essas situações, escolas que também 52 
necessitam desse treinamento. Colocado em votação pelo Prof. Passoni, o processo de 53 
Institucionalização do NAP foi aprovado por unanimidade. Passando para outro ponto de pauta – 54 
Calendário da Graduação – a Prof.ª Marina leu o comunicado da UERJ, que terá o início de suas aulas 55 
previsto para o dia 18/04/2018, com calendários sobrepostos. O Prof. Passoni explicou a tentativa de 56 
fazer os calendários concomitantes, situação específica da UERJ. A Prof.ª Marina informou que ambos 57 
– calouros e veteranos iniciarão as aulas no dia 26/02/2018, com a primeira semana de acolhimento a 58 
todos os alunos, calouros e veteranos, até o dia 02/03/2018, com o início das aulas para os calouros no 59 
dia 05/03/2018. Serão 108 dias letivos para os veteranos e 102 dias letivos para os calouros, com 60 
término em 26/07/2018. O Prof. Passoni deixou claro para todos o desconforto da Reitoria com o fato do 61 
LESCIVE divulgar o calendário antes da aprovação aqui neste Colegiado. A Prof.ª Marina anunciou uma 62 
palestra para a aula Magna com a Prof.ª da UNIRIO, Dr.ª Malvina Tuttman, que foi Reitora da UNIRIO 63 
por 2 gestões, é atual presidente do Conselho Estadual de Educação, integrante da Câmara de 64 
Educação Básica do Conselho Federal de Educação e presidiu o Instituto Nacional de Estudos e 65 
Pesquisas Educacionais (INEP) entre 2011 e 2012. O Sr. Gilberto, representante do DCE, leu o ofício 66 
com a proposta de alteração regimental. O Prof. Passoni informou que está sendo trabalhado no 67 
COLEX, junto aos Coordenadores e Chefias de Laboratório o compromisso de oferecer disciplinas 68 
extracurriculares para recuperar os prejuízos dos alunos. Na Câmara de Graduação estão sendo 69 
discutidas as alterações regimentais – calendário anual ao invés de semestral. Seguiu-se um pequeno 70 
debate sobre as alterações regimentais, sob demanda. O Prof. Fábio Olivares lembrou que aqui na 71 
UENF o crédito de aula é de 17 horas, e nas outras universidades, 15 horas. O Prof. Passoni voltou a 72 
discutir o compromisso dos chefes de laboratório com a redução do semestre – alteração regimental 73 
(períodos especiais; disciplinas fora dos períodos; disciplinas tutoriais; interlocução entre o ensino 74 
presencial e o EAD), tudo visando a minimização do prejuízo dos alunos. Colocado em votação pelo 75 
Prof. Passoni, o Calendário de Graduação – 2018 foi aprovado por unanimidade. O Prof. Passoni 76 
sugeriu a ampliação da discussão sobre os créditos/hora aula aqui na UENF. Passando para outros 77 
assuntos, o Prof. Passoni informou que ainda não há nenhuma informação sobre a Portaria Conjunta 78 
entre a SEPLAG/SECTIDS, normatizando a operacionalização na liberação e aplicação dos 79 
Duodécimos; essa semana foram pagos aproximadamente R$ 500.000,00 da FERTHYMAR; dia 80 
27/02/2018 haverá a licitação da segurança, e diante desse quadro de incertezas e indefinições, sugeriu 81 
deixar o CONSUNI extraordinário para semana que vem. O Prof. Raul informou que a Comissão de 82 
Educação cobrou uma posição da Secretaria de Estado de Fazenda sobre a operacionalização dos 83 
Duodécimos com a publicação da Portaria Conjunta SEPLAG/SECTIDS, onde a comissão não está 84 
avançando, mas também por causa do período de carnaval, no que eles solicitaram uma audiência 85 
pública, via ALERJ. O Prof. Passoni complementou a informação que a Audiência Pública será em 86 
conjunto com os reitores da UERJ e da UEZO. O Prof. Raul informou que os pontos que sempre são 87 
levados para discussão em todas as reuniões no Rio de Janeiro, são concurso e enquadramentos. O 88 
Prof. Fábio Olivares sugeriu o aproveitamento dos sábados letivos, pois dos 200 dias letivos o MEC não 89 
abre mão. E não havendo nada mais a tratar, o Prof. Passoni agradeceu a presença de todos e 90 
encerrou a reunião às 15 horas e 53 minutos. 91 
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