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ATA DA 242ª (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO COLEGIADO ACADÊMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

 

Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e dezenove, às quatorze horas e quinze minutos,  na sala 1 

de reuniões da Reitoria, realizou-se a ducentésima quadragésima segunda do Colegiado Acadêmico. 2 

Presentes os Senhores Conselheiros Prof. Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª 3 

Maura da Cunha - Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª. Marina Satika Suzuki – Pró-4 

Reitora de Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão; Prof. Nilo Lima de 5 

Azevedo - representante suplente dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. Milton Masahiko 6 

Kanashiro – representante dos Chefes de Laboratório do CBB; Profª Olga Lima Tavares Machado – 7 

representante dos Chefes de Laboratório do CBB; Profª Prof.ª Maria Gertrudes A. Justi da Silva - 8 

representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Ricardo Moreira de Souza – representante 9 

dos Docentes do CCTA; Prof. Roberto Weider de Assis Franco - representante dos docentes do CCT; 10 

Profª. Shirlena Campos de Souza Amaral – representante dos docentes do CCH; Prof. Fábio Lopes 11 

Olivares – representante dos Docentes do CBB; Prof. Carlos Henrique Medeiros de Souza – 12 

representante da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; Srª. Paola Maia Lo Sardo – representante dos 13 

discentes da Pós-Graduação. Compareceu como convidado: Sr. Rogério Almeida de Castro – 14 

Chefe de Gabinete e Srª Tânia Virgínia de Souza e Silva - Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte 15 

pauta: 1- Informes; 2- Aprovação das atas da 217ª, 218ª e 241º reuniões do COLAC; 3- 16 

Afastamento do país para pós-doutorado: Prof. Edmilson José Maria (processo E-17 

26/009/318/2019; 4- Afastamentos do País: 4.1 Homologação ad referendum afastamento 18 

Profª. Ilana Rosental Zalmon; 4.2 Afastamento Prof. Adolfo Puime Pires; 4.3 Afastamento 19 

Prof. André Lacerda de A. Oliveira – 02 a 10/09/2019; 4.4 Afastamento Prof. André 20 

Lacerda de A. Oliveira – 24 a 30/11/2019; 4.5 Afastamento Prof. Mauro Macedo Campos; 5 21 

– Homologação do quadro de vagas para Vestibular CEDERJ-2020/1; 6- Revalidação de 22 

Diploma de Estrangeiro – Martinho Sambiase; 7- Reconhecimento de Diploma – Marcos 23 

Roberto Granado; 8- Concursos Públicos: 8.1- Professor Associado do LCMAT/CCT; 8.2 – 24 

Professor Associado do LBCT/CBB; 9 – Reformulação de Cargos em Comissão; 10 – 25 

Assuntos Diversos. O Reitor deu início a reunião informando que  os Professores Raul e Rosana 26 

foram exonerados dos seus cargos para concorrerem aos cargos de Reitor e Vice-Reitor, 27 

respectivamente. Disse que pelo regimento o Prof. Raul não precisaria se descompatibilizar do 28 
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seu cargo, mas que por ética achou melhor agir assim. Desse modo, foi necessário fazer 29 

movimentações na administração. A Profª Maura assumiu a PROPPG, o Sr. Rogério assumiu a 30 

Chefia de Gabinete, o Sr. Marcelo Pacheco assumiu a Prefeitura do Campus, o Sr. Letelbe 31 

assumiu a ASMAM e o Sr. Gustavo Luna a SECACAD. Deu as boas vindas a Profª Shirlena, 32 

eleita nova representante dos docentes do CCH. Disse que estão trabalhando na LOA 2020 e que 33 

este ano estão tendo um pouco mais de dificuldade, devido a necessidade de lançar subelementos 34 

de despesas. O Reitor passou para o segundo item da pauta: Aprovação das Atas. Como alguns 35 

membros do Colegiado alegaram não ter sido possível fazer a leitura das atas, o Reitor retirou o 36 

item da pauta. Passou para o terceiro item da pauta: Afastamento do país para pós-doutorado: 37 

Prof. Edmilson José Maria. Disse que o processo passou pela câmara de pós-graduação e o Prof. 38 

Carlos Henrique informou que a solicitação foi aprovada na câmara, sem a necessidade de 39 

relatoria, em face de terem verificado que no processo não havia nenhuma pendência. O Reitor 40 

colocou para deliberação e o Colegiado aprovou a solicitação. Passou para o quarto item da pauta: 41 

Solicitações de Afastamento do País. Colocou em apreciação o ad referendum e as demais 42 

solicitações de afastamento. Não havendo manifestações, colocou em votação e o Colegiado 43 

aprovou o ad referendum e todas as solicitações de afastamentos. Passou para o quinto item da 44 

pauta: Homologação do quadro de vagas para o Vestibular CEDERJ-2020/1. Explicou que a 45 

Profª Marina está repetindo o número de vagas disponibilizado em anos anteriores. Colocou em 46 

deliberação e o Colegiado aprovou. Passou para o sexto item da pauta: Revalidação de 47 

Diploma de Estrangeiro – Martinho Sambiase. A Profª Marina explicou que a comissão que 48 

analisou o processo foi formada por professores do curso de Ciências da Computação da UENF e 49 

que depois de criteriosa análise, concluíram pela não revalidação do diploma, por não 50 

corresponder a bacharelado, conforme critérios do MEC. Disse que a comissão recomendou a 51 

revalidação para tecnólogo e que o parecer da comissão foi aprovado pela Câmara de Graduação. 52 

Após um longo debate sobre a questão, o Prof. Carlos Henrique sugeriu que fosse retirada do 53 

parecer à sugestão para revalidação como tecnólogo. O Prof. Nilo disse que não podem mudar o 54 

parecer da comissão.  Diante da discussão em torno do assunto o Reitor organizou a votação em 55 

duas etapas: 1) Revalidação do Diploma de Estrangeiro –  NÃO Aprovado; 2) Sugestão para 56 

que a comissão modifique o parecer, retirando a menção ao reconhecimento como 57 

tecnólogo – dez votos favoráveis, um contrário e uma abstenção. O Reitor passou para o 58 

sétimo item da pauta: Reconhecimento de Diploma – Marcos Roberto Granado. Colocou em 59 

deliberação, informando que no processo há encaminhamento da Pró-Reitora de Pós-graduação, 60 

informando que a Câmara de Pós-Graduação aprovou parecer da comissão de especialistas 61 
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favorável ao Reconhecimento do Diploma. Colocou em votação e o Colegiado aprovou. Passou 62 

para o oitavo item da pauta: Concursos Públicos: 8.1- Professor Associado do LCMAT/CCT; 63 

8.2 – Professor Associado do LBCT/CBB. Colocou em discussão e não havendo 64 

manifestações, colocou em votação e o Colegiado aprovou a realização dos concursos. O Reitor 65 

passou ao nono item da pauta: Reformulação de Cargos em Comissão. Informou sobre a 66 

situação dos coordenadores de cursos que não estão recebendo gratificação, pois no quadro de 67 

funções gratificadas da UENF estão esgotadas as gratificações para coordenadores. São três 68 

cursos de pós-graduação e o de graduação em engenharia meteorológica, em que os 69 

coordenadores não estão sendo comissionados. Disse que a solução seria remanejar para o cargo 70 

de coordenador dois cargos de assessoria-gerência e dois de chefe de laboratório, que estão 71 

vagos, e que tem o mesmo valor de remuneração da coordenação.  Colocou o assunto em 72 

discussão e não havendo manifestações contrárias, o Colegiado aprovou a reestruturação do 73 

quadro de cargos comissionados, conforme sugerido pelo Reitor. O Reitor solicitou a inclusão 74 

de mais um item na pauta: Minuta da Resolução de Bolsa de Apoio Acadêmico. O Colegiado 75 

aprovou e o Reitor passou a palavra para o Prof. Olney que esclareceu que atualmente a UENF 76 

conta com cento e sessenta bolsistas de apoio acadêmico e que a resolução está deixando claro 77 

que o bolsista deve desenvolver as atividades para as quais está sendo contratado, e não desviar 78 

para as atividades de IC e pesquisa. Disse que o bolsista de apoio deverá cumprir às doze horas 79 

de bolsa de apoio e desenvolver atividades de pesquisa em outros horários, caso tenha interesse. 80 

O Prof. Ricardo disse que não está claro no art. 5º da resolução se o CR é anual ou semestral, 81 

pois o texto dá a entender que se o CR não for alcançado o aluno perde a bolsa. Após a discussão 82 

do Colegiado sobre o texto da resolução, o Reitor colocou em votação a Minuta da Resolução 83 

com a ressalva para alteração no art. 5º de que o CR do aluno deve ser avaliado anualmente. O 84 

Colegiado aprovou a Minuta da Resolução com um voto contrário. Nada mais havendo a tratar o 85 

Reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e trinta e cinco minutos. 86 

 87 

   88 

                 Luis Cesar Passoni                                              Tânia Virgínia de Souza e Silva 89 

                           Reitor                                                                    Secretária ad hoc 90 


