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ATA DA DUCENTÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 
 

Aos cinco dias do mês de setembro, às catorze horas, na Sala de Reuniões da Reitoria, ocorreu a 1 
ducentésima oitava reunião do Colegiado Acadêmico da Universidade Estadual do Norte Fluminense 2 
Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes Membros: Prof. Luis Passoni – Reitor, que 3 
presidiu a reunião; Prof.ª Marina Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Profa. Rosana Rodrigues – Pró-4 
Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; os Chefes de Laboratório – Prof.ª Daniela Barros de Oliveira – 5 
CCTA, Prof. Carlos Eduardo B. de Souza – CCH, Prof.ª Ana Okorokova Façanha – CBB, Prof.ª Maria 6 
Gertrudes Justi da Silva – CCT, Prof. Fernando Saboya de Albuquerque Junior – CCT, Representante dos 7 
Docentes – Prof. Claudio Roberto Marciano – CCTA, Prof. Leonardo Rogério Miguel – CCH, 8 
Representante das Câmaras – Prof. Carlos Henrique Medeiros de Souza – de Pós-Graduação, Prof. Victor 9 
Martin Quintana Flores – de Graduação e Prof. Ronaldo Novelli – representando o Prof. Olney Vieira da 10 
Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, Representante dos discentes de Graduação 11 
Lívia Araújo Sam-sin, Representante dos Discentes de Pós-Graduação – Diego Sá Leal de Oliveira. 12 
Compareceram como convidados: Prof. Raul Ernesto Lopez Palácio – Chefe de Gabinete; Sr.ª Maria 13 
Beatriz Pessanha Boeschenstein – Secretária Geral da UENF, que secretariou a reunião, para tratar da 14 
seguinte pauta; 01. Informes; 02. Aprovação da ata da 206ª reunião; 03. Aprovação do Calendário 15 
Acadêmico da Graduação – 1/2016; 04. Aprovação do Calendário Acadêmico da Pós-Graduação – 16 
1/2016, 2/2016 e 1/2017; 05. Aprovação de Convênios – 05.1 – Convênio 035/12 – MECXUENF, 05.2 – 17 
Convênio UENFXCALIMANXFUNDENOR, 05.3 Convênio Fundação Benedito Pereira Nunes, 05.4 – 18 
Convênio Cooperação técnica, científica e acadêmica com a Universidade de Moçambique, 06. 19 
Afastamentos do país – 06.1 – Homologação de ad referendum afastamento da Prof.ª Rosana Rodrigues, 20 
06.2 – Homologação de ad referendum afastamento Prof. André Policani, 06.3 – Prof. Carlos Eduardo 21 
Veiga de Carvalho, 06.4 – Prof. Marco Antônio Rodrigues de Ceia, 06.5 – Prof.ª Roseane Marchezi 22 
Misságia, 06.6 – Prof. Luiz Antônio Rivera Escriba, 06.7 – Prof. Isimar de Azevedo Santos, 06.8 – Profa. 23 
Deborah Guerra Barroso; 07 – Resultado de eleição para Chefe do LGPP/CCH; 08 – Modificação das 24 
normas de concurso para professores; 09 – Enquadramento de docentes; 10 – Normas para concessão de 25 
bolsas de extensão; 11 – Apresentação do parecer do PDI 2016/2019. O Prof. Passoni iniciou a reunião 26 
solicitando autorização para incluir na pauta mais quatro convênios e três afastamentos que chegaram à 27 
Reitoria depois do envio da pauta, e também a aprovação do quadro de vagas do CEDERJ para 2017. 28 
Explicou que o Sr. Ricardo, da AgiUENF está um pouco atrasado e, se até chegar ao item da aprovação 29 
de convênios ele não tiver chegado passará ao item seguinte, assim que o Sr. Ricardo chegar os convênios 30 
serão apreciados. Item 01 – Informes: O Prof. Passoni fez uma descrição da situação da universidade, 31 
especificamente na área da segurança. Informou que em função da paralização dos funcionários da 32 
empresa de Vigilância K9, foi realizada uma reunião com os representantes da empresa e o sindicato dos 33 
Vigilantes, onde apesar do sindicato se mostrar irredutível em relação à paralização, os representantes da 34 
empresa assinalaram a possibilidade de retorno dos seguranças, embora de forma reduzida. Ainda na 35 
questão de segurança, o Prof. Passoni informou que diferentes gestões estão sendo realizadas junto à 36 
Policia Militar e à Guarda Municipal de Campos dos Goytacazes. O Prof. Passoni também fez uma breve 37 
descrição sobre a visita realizada ao Solar dos Jesuítas, local onde se encontra o Arquivo Municipal. 38 
Como resultado da visita ficou clara a necessidade da criação do Arquivo Central da UENF, bem como a 39 
necessidade de nomeação de um servidor como representante pelo arquivo. Para finalizar, o Prof. Passoni 40 
fez uma explanação da reunião que aconteceu na SECT, para tratar da qualidade da rede de transmissão 41 
de dados da UENF, e na SEPLAG, para tratar de problemas relativos ao orçamento 2016 e 2017. 42 
Passando ao item 02 – a ata da 206ª reunião foi aprovada por unanimidade; 03. Aprovação do Calendário 43 
Acadêmico da Graduação – 1/2016 – Aprovado por unanimidade; 04. Aprovação do Calendário 44 
Acadêmico da PósGraduação – 1/2016, 2/2016 e 1/2017 – Aprovado. A Prof.ª Rosana esclareceu que 45 
terminarão o semestre um pouco antes da Graduação porque na Pós-Graduação houve uns dias de aula 46 
antes da greve; 05. Aprovação de Convênios – houve inversão da pauta, o Prof. Passoni passou ao item 47 
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seguinte 06. Afastamentos do país – 06.1 – Homologação de ad referendum afastamento da Prof.ª Rosana 48 
Rodrigues, 06.2 – Homologação de ad referendum afastamento Prof. André Policani, 06.3 – Prof. Carlos 49 
Eduardo Veiga de Carvalho, 06.4 – Prof. Marco Antônio Rodrigues de Ceia, 06.5 – Prof.ª Roseane 50 
Marchezi Misságia, 06.6 – Prof. Luiz Antônio Rivera Escriba, 06.7 – Prof.ª Deborah Guerra Barroso – 51 
todos são sem ônus para a UENF – foram aprovados por unanimidade. Foram incluídos os afastamentos, 52 
sem ônus para a Universidade, da Prof.ª Maria Gertrudes Justi da Silva, do Prof. Pedro Henrique Linhares 53 
Mota da Silva e do Prof. Marcelo de Oliveira Souza, que também foram aprovados;  07 – Resultado de 54 
eleição para Chefe do LGPP/CCH – Prof. Passoni informou que o Prof. Roberto Dutra Torres Filho foi 55 
eleito para Chefe do LPP/CCH; 08 – Modificação das normas de concurso para professores – o Prof. 56 
Passoni esclareceu que esse processo já havia passado no COLAC com as modificações sugeridas pelo 57 
CBB e seria encaminhado para o CONSUNI. O CCTA também fez algumas sugestões de modificações, 58 
que foram encaminhadas à Reitoria. Foi indicada a comissão composta pelos Professores Cláudio Roberto 59 
Marciano (presidente); Fernando Saboya Albuquerque Júnior e Sr. Diego Sá Leal de Oliveira, 60 
representante dos discentes de Pós-Graduação, para analisarem as propostas de modificação e, se for o 61 
caso, incorporarem sugestões que poderão ser encaminhadas à comissão; 09 – Enquadramento de 62 
docentes – Prof. Alberto Magno Fernandes, Prof. Carlos Leonardo Ramos Póvoa, Prof.ª Maria Raquel 63 
Garcia Veja e Prof.ª Nádia Rosa Pereira – os enquadramentos foram aprovados por unanimidade. O Prof. 64 
Passoni falou que já foi publicada a efetivação de todo o pessoal que estava em estágio probatório e 65 
agradeceu o trabalho das Comissões responsáveis pelas avaliações. Continuou dizendo que ainda tem 66 
várias publicações que estão na Casa Civil, em reunião na SECTI o Secretário ficou de solicitar a 67 
devolução desses documentos e agendar reunião com o Reitor para decidir a prioridade de publicação, 68 
todas as publicações devem sair, escalonadas, até o fim do ano. Está aguardando a reunião, a proposta vai 69 
ser que seja respeitada a ordem cronológica de envio e vai tentar que as bancas de concursos sejam 70 
publicadas todas juntas; 10 – Normas para concessão de bolsas de extensão Processo E-26/009/1075/2014 71 
– O Prof. Passoni informou que essa proposta já esteve no COLAC, foi aprovada e encaminhada para o 72 
CONSUNI, onde foi indicado um relator, a relatoria só retornou quase um ano depois. Tendo em vista 73 
questão do prazo entre a aprovação no COLAC e o retorno da relatoria bem como a mudança de Pró-74 
Reitor, achou melhor encaminhar para a PROEX se manifestar se mantem as normas ou se faz alguma 75 
modificação e trouxe para que o COLAC confirme a concordância na aprovação. O Prof. Novelli 76 
apresentou a sugestão de modificação proposta pela CEAC. As normas foram aprovadas. Com a chegada 77 
do Sr. Ricardo o Prof. Passoni retomou o item 05 da pauta – Aprovação de Convênios: 05.1 – Convênio 78 
035/12 – MECXUENF, 05.2 – Convênio UENFXCALIMANXFUNDENOR, 05.3 Convênio Fundação 79 
Benedito Pereira Nunes, 05.4 – Convênio Cooperação técnica, científica e acadêmica com a Universidade 80 
de Moçambique, e pediu que ele explicasse os convênios que seriam votados. O Sr. Ricardo explicou que 81 
em relação ao Convênio 035/12 – MECXUENF é um termo aditivo de prazo, até 31/12/2016, e seguiu 82 
explicando o restante dos Convênios – 05.2 – Convênio UENFXCALIMANXFUNDENOR, 05.3 83 
Convênio Fundação Benedito Pereira Nunes, 05.4 – Convênio Cooperação técnica, científica e acadêmica 84 
com a Universidade Eduardo Mondlane, de Moçambique. Foram incluídos e também explicados, os 85 
convênios UENF X Instituto Sócio Ambiental, Convênio de Cooperação mútua UENF X Universidade de 86 
Santiago, de Cabo Verde, UENF X Universidade de Almería - Espanha e UENF X Faculdade de Santo 87 
Antônio de Pádua. Todos os convênios foram aprovados. A Prof.ª Marina apresentou o quadro de vagas 88 
para o vestibular do CEDERJ, já aprovado na Câmara de Graduação, esclareceu que manteve o mesmo 89 
número de vagas do ano passado e precisa ser aprovado no COLAC. A proposta do número de vagas foi 90 
aprovada. 11 – Apresentação do parecer do PDI 2016/2019 – o Prof. Carlos Henrique apresentou suas 91 
sugestões para o PDI, os dados que faltavam sobre o CCH foram enviados ao Prof. Gatts, sugeriu maior 92 
detalhamento quanto à questão da acessibilidade, que no seu entender existe na UENF, lembrou da 93 
importância de montar a Comissão Própria de Avaliação, que nunca existiu e deve ser ligada à Reitoria. O 94 
Sr. Diego sugeriu que constasse a obrigatoriedade de ter pelo menos um Professor Titular por laboratório. 95 
O Prof. Carlos Henrique sugeriu que fosse apresentada como meta o aumento das vagas de professor 96 
titular, cada laboratório ter pelo menos um titular. O Prof. Passoni esclareceu que a ADUENF está 97 
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fazendo discussão, baseada no que foi feito nas universidades federais, para que o cargo de professor 98 
titular seja uma progressão de professor associado, em relação aos cargos de técnicos a proposta seria 99 
acabar com os níveis elementar e fundamental e, tendo a titulação, passar a nível médio. A Prof.ª. Teresa 100 
se manifestou dizendo que a acessibilidade é ainda uma meta a ser atingida, no PDI deve constar o que já 101 
foi feito, ainda falta muito a fazer. O MP moveu uma ação contra a UENF pela falta de acessibilidade. A 102 
Prof.ª Ana Okorokova sugeriu que as questões de restrição orçamentária estivessem nas metas do PDI. 103 
Para o Prof. Carlos Henrique deveria dar ênfase à sustentabilidade para os próximos 5 (cinco) anos e 104 
não falar das dificuldades de hoje. O Prof. Passoni lembrou que as metas apresentadas devem ser 105 
exequíveis, pois seremos avaliados pelas metas e cobrados pelo que não conseguimos cumprir. Por isso, 106 
alguns itens não foram colocados no PDI, existe a limitação orçamentária. O Prof. Victor disse que no 107 
início considerou o PDI tímido mas, depois entendeu que as metas precisam ser factíveis, um guia para o 108 
que se quer fazer no próximo 5 anos. A Prof.ª Ana Okorokova questionou se os dados das bibliotecas 109 
são atualizados. A Prof.ª Marina respondeu que as informações são atualizadas e fornecida pelas 110 
bibliotecas. O Prof. Passoni ressaltou a importância da comissão do COLAC terminar a análise do PDI 111 
para que não percam o prazo e possam encaminhar para o CONSUNI de outubro, já foi indicada a 112 
comissão daquele Colegiado para fazer a análise, e nada mais havendo a ser tratado, o Prof. Passoni 113 
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16 horas e 40 minutos.       114 

  

 

 

Prof. Luis Cesar Passoni                                             Maria Beatriz P. Boeschenstein 

Reitor                                                                       Secretária ad hoc 


