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ATA DA QUINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO UENF 

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, ocorreu, na Sala de 1 

Reuniões da PROPPG, às 14 horas e 17 minutos, a quingentésima trigésima primeira Reunião 2 

Ordinária do Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 3 

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

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

Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-6 

Reitora de Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 7 

Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Marcelo Carlos 8 

Gantos – Diretor do CCH; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. José 9 

Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr.ª Patrícia Gonçalves Magalhães – Diretora 10 

Geral de Administração. Compareceram como convidados: Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio – 11 

Chefe de Gabinete; Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Prof. Manuel 12 

Antônio Molina Palma – Diretor da Agência de Inovação; Prof.ª Simonne Teixeira – Diretora da 13 

Casa de Cultura Villa Maria; Sr. Marcelo Pacheco, representando o Sr. Rogério Almeida Ribeiro 14 

de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF; Sr.ª Maria Beatriz P. Boeschenstein – Secretária 15 

Geral da UENF; Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 16 

1- Informes; 2- Situação da Universidade; 3- Condições Objetivas para o início da Semestre; 4- 17 

Assuntos Diversos. Dando início à reunião, o Prof. Passoni perguntou se foram realizadas as 18 

Reuniões nos Centros e o que foi decidido em relação ao início do semestre, trabalhando com 19 

o sentimento apontado na Reunião Ampliada do COLEX da semana passada. O Prof. 20 

Frederico disse que no CCTA, foi votada a mesma proposta que foi feita no COLEX ampliado, 21 

começar os dois semestres concomitantes em março, e para demonstrar a possibilidade de 22 

concretização dessa ideia, os Coordenadores apresentaram várias simulações, onde puderam 23 

verificar que é possível fazer a concomitância de semestres. O Prof. Rodrigo disse que no 24 

CCT, o CONCEN teve a presença maciça dos membros, houve consenso sobre a dificuldade 25 

de chegar a uma solução viável, porque foi considerado que, ou se prioriza a evasão ou a 26 

ocupação. Ainda assim, foram sugeridas 3 propostas: 1- Manter o calendário como está; 2- 27 

Manter como está, mas oferecendo regularmente as disciplinas básicas, o que o Prof. Sérgio 28 

Cardoso já faz, com Química I. Prof. Rodrigo continuou sua fala informando que a proposta de 29 

n.º 3-  foi a mesma do COLEX ampliado, começar os semestres em paralelo, mas que para 30 

isso, vai ser preciso definir se será para atender a UENF toda, porque se for, precisarão de 7 31 

bolsistas para a Matemática e sendo para atendimento somente do CCT, 4 bolsistas seriam 32 

suficientes, na questão das salas, continuarão contando com a boa vontade da Reitoria, 33 
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podendo ser preciso dispor até mesmo do Centro de Convenções, para que possam atender 34 

um número maior de alunos. O Prof. Marcelo Gantos disse que a Reunião do Centro estava 35 

prevista para segunda-feira próxima. A Prof.ª Kátia informou que a reunião do CBB ainda não 36 

aconteceu, mas está prevista para sexta-feira, disse que tudo está se adequando para a 37 

posição dos dois semestres juntos, e quis saber se a concomitância de semestres é legal. A 38 

Prof.ª Marina informou que consultou a Secretaria de Educação, por telefone, e foi informada 39 

que é possível, o que não pode é cancelar o 2º Semestre de 2016. A Prof.ª Marina ressaltou 40 

que essa concomitância de semestres vai perdurar por mais ou menos uns cinco anos. O Prof. 41 

Rodrigo informou que os Coordenadores do CCT estão pensando em dar curso de verão para 42 

os veteranos, os Coordenadores acham viável acontecer um semestre de verão, com período 43 

intensivo, com 75% da carga horária, a Prof.ª Marina argumentou que os alunos de 2016 já 44 

são veteranos. O Prof. Passoni lembrou que essa opção chegou a ser pensada no COLEX, e 45 

considerou que essa seria a pior das hipóteses. A Prof.ª Helena expôs que essa é uma de 46 

suas preocupações, pois não pode ser menos que o mínimo de 100 dias letivos por semestre, 47 

como determina a LDB. Considerou que o menos danoso seria o semestre ímpar com o par 48 

agora. Informou que não houve reunião no Laboratório dela, e que para os dois semestres 49 

juntos não tem pessoal para ministrar anatomia, será preciso equalizar isso, principalmente por 50 

estar em época de renovação de PDI e PCCs, podendo a universidade sofrer diligências, não 51 

podendo abrir matrícula e até mesmo ter que passar por ajuste de conduta. O Prof. Passoni 52 

tranquilizou-a em relação a isso. A Prof.ª Marina esclareceu que a preocupação da Prof.ª 53 

Helena é com alguma diligência, não só com o PDI, a Prof.ª Helena esclareceu que se 54 

preocupa com tudo, PDI, LDB, diligências. Na opinião da Prof.ª Kátia antes de começar todo o 55 

processo, deveria ter a base legal. O Prof. Raul deu alguns esclarecimentos, principalmente 56 

acerca da avaliação dos cursos, sobre as disciplinas por créditos, que o aluno tem a opção de 57 

fazer as disciplinas que ele escolher. A Prof.ª Marina opinou que devem ver primeiro se temos 58 

condições, se temos, por exemplo, de salas suficientes. O Prof. Passoni perguntou então, se 59 

seria um COLAC Extraordinário no dia 30/01; um CONSUNI Extraordinário no dia 31/01, ou um 60 

COLAC/CONSUNI juntos no dia 31/01. O Prof. Olney lembrou da necessidade de avisar aos 61 

alunos, porque suspender por uma semana o início das aulas, pode trazer prejuízos para eles, 62 

que têm despesas com deslocamento e permanência aqui. O Prof. Marcelo Gantos disse que 63 

tem algumas preocupações, como a questão da legalidade; e de não tomar decisão proativa. O 64 

Prof. Marcelo Gantos continuou sua fala informando que chamou as pessoas para reunião 65 

mas a maioria está de férias, então a decisão no CCH ficou adiada e finalizou dizendo ser 66 

favorável ao adiamento do início das aulas por uma semana, para depois disso ver como os 67 

Centros vão resolver. A Prof.ª Kátia concordou com o Prof. Marcelo Gantos, que serão 68 
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necessários alguns ajustes, para que os alunos não cheguem aqui em vão. A Prof.ª Kátia não 69 

achou conveniente dizer que seria adiar o “início”, e sim adiar a “decisão”. O Prof. Marcelo 70 

Gantos manifestou-se a favor de dar um esclarecimento sobre a real situação, pois algumas 71 

pessoas não sabem realmente o que está acontecendo. A Sr.ª Patrícia disse que não acha 72 

possível que exista alguma pessoa que não saiba o que está acontecendo: falta de salários; de 73 

segurança; limpeza; custeio; Restaurante Universitário. Na opinião do Prof. Marcelo Gantos 74 

está surgindo uma Universidade partida, uma para um grupo de professores e alunos, e outra 75 

para outro grupo, o que para ser recuperado depois, pode ser difícil. O Prof. Rodrigo quis 76 

saber se em relação ao RU não houve ajuste, porque eles receberam, só deixaram de receber 77 

uma parte, o Prof. Passoni esclareceu que eles não quiseram renovar o contrato. A Prof. 78 

Helena informou que nos dias 03, 06 e 07 será a primeira chamada do SISU, e a Prof.ª Marina 79 

complementou a informação dizendo que no dia 15/02 será a segunda chamada. A Prof.ª 80 

Helena perguntou se não seria possível começar as aulas em fevereiro. A Prof.ª Kátia opinou 81 

que deveria ser sem estabelecer prazo, e o Prof. Olney complementou que deve ser tudo 82 

vinculado ao CONSUNI. O Prof. Raul informou que vai ser feito um comunicado que vai deixar 83 

claro que será um CONSUNI ampliado, para definição do Calendário. O importante é a 84 

participação de todos no CONSUNI. Quanto ao Restaurante Universitário, estamos em fase de 85 

tomada de preços, que está em média por R$ 15,00, e por esse preço, não temos como 86 

garantir nada. A Prof.ª Rosana informou que a UERJ fez um comunicado de transferência do 87 

início das aulas por uma semana. O Prof. Molina também foi de acordo que se deve adiar sem 88 

dar uma data. Seguiu-se um pequeno debate para as sugestões de COLAC e CONSUNI 89 

ampliados. O Prof. Passoni redigiu uma nota e leu para aprovação dos presentes, com o texto 90 

informando a transferência do início das aulas para 06/02. A Prof. Rosana leu o texto 91 

divulgado pela UERJ, mas ninguém foi de acordo com o modelo, optaram pelo do Prof. 92 

Passoni. O Prof. Rodrigo foi de opinião que, mesmo que não fosse para resolver os problemas 93 

de conjuntura, nós estaríamos aqui, pois não estamos aqui somente para discutir isso. O Prof. 94 

Marcelo Gantos sugeriu que se tenha muita perspicácia para a elaboração de uma pauta que 95 

abranja a todos em suas falas, mas que não permita que a reunião se transforme num “muro 96 

de lamentações”. O Prof. Passoni considerou a observação pertinente, que seria 97 

primeiramente aberto à palavra ao SINTUPERJ, ADUENF e DCE, e depois, somente aos 98 

Conselheiros e definiu o CONSUNI ampliado para 31/01, terça-feira, às 15 horas, no Centro de 99 

Convenções. O Prof. Raul informou sobre a Reunião que tiveram na SECTI, onde foi abordado 100 

o assunto das publicações sobre os concursos, e ressaltou a necessidade dos Diretores de 101 

Centro fazerem juntamente com as Chefias de Laboratório um histórico dos Concursos, 102 

porque, muitas vezes, são abertas as vagas e não tem candidatos – 1 no LAMET; 2 na 103 
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MATEMÁTICA; 1 no LSOL e 1 no LZO. O Prof. Passoni perguntou se alguém tinha mais 104 

algum informe, o Prof. Marcelo Gantos disse que recebeu uma comunicação de devolução de 105 

3 técnicos, e gostaria de saber como seria o procedimento, o Prof. Passoni esclareceu que o 106 

órgão de origem solicitou o retorno, mas que o chefe imediato pode se manifestar e mandar um 107 

documento para a Reitoria, e havendo interesse, pode ser pedida outra cessão. Nada mais 108 

havendo a tratar, o Prof. Passoni agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 15 109 

horas e 40 minutos.  110 

 

       Prof. Luis Cesar Passoni                                       Célia da Silva Caetano 
    Reitor           Secretária ad hoc 


