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ATA DA 243ª (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO COLEGIADO ACADÊMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

 

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às quatorze horas e dez minutos,  na sala de 1 

reuniões da Reitoria, realizou-se a ducentésima quadragésima terceira 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; Profª. Célia Raquel 5 

Quirino – Representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Prof. Nilo Lima de Azevedo - 6 

representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. Milton Masahiko Kanashiro – representante 7 

dos Chefes de Laboratório do CBB; Profª Olga Lima Tavares Machado – representante dos Chefes 8 

de Laboratório do CBB; Prof. Gustavo de Castro Xavier -  representante dos Chefes de Laboratório 9 

do CCT; Prof. Ricardo Moreira de Souza – representante dos Docentes do CCTA; Prof. Roberto 10 

Weider de Assis Franco - representante dos docentes do CCT; Profª. Shirlena Campos de Souza 11 

Amaral – representante dos docentes do CCH; Prof. Fábio Lopes Olivares – representante dos 12 

Docentes do CBB; Profª. Alba Lucinia Peixoto Rangel – representante da Câmara de Extensão e 13 

Assuntos Comunitários; Sr. Renan Salles Carneiro – representante dos discentes da Graduação. 14 

Compareceram como convidados: Sr. Rogério Almeida de Castro – Chefe de Gabinete e Srª 15 

Tânia Virgínia de Souza e Silva - Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1 - Informes; 2 - 16 

Aprovação das atas – 217ª, 218ª, 220ª, 241ª e 242ª; 3 –  Calendário Acadêmico 2019/II – Pós-17 

Graduação (alteração); 4- Vagas Vestibular CEDERJ 2020/01 – Engenharia Meteorológica; 5 18 

- Afastamentos do país:  5.1 - CI PROPPG-132/2019 – Profª Rosana Rodrigues;  5.2 - CI CCT 19 

nº 118/2019 – Técnico Laércio Lopes Martins; 5.3 - CI CCT nº 117/2019 – Profª Eliane Soares 20 

de Souza; 5.4 - CI CCT nº 116/2019 – Profª. Georgiana Feitosa da Cruz;  5.5 - CI 21 

LESCE/CCH-57/2019- Profª Marinete dos Santos Silva; 5.6- CI CBB 101/2019 – Profª 22 

Valdirene Moreira Gomes; 5.7- CI LSOL 29/2019 – Prof. Claudio Roberto Marciano;  5.8- CI 23 

CCT 142/2019 – Prof. Fernando Sérgio de Moraes; 5.9 – CI CCT 141/2019 – Prof. Antonio 24 

Abel Gonzalez Carrasquila;  5.10 – CI CBB 111/2019 -  Prof. Edésio José Tenório de Melo; 25 

5.11- CI CCTA/LTA 031/2019 – Prof. Victor Haber Perez. 6- Processo   E-26/009/101116/2018 26 

-  Adequa as normas de concessão de bolsa da UENF às da FAPERJ; 7- Assuntos Diversos. O 27 

Reitor iniciou a reunião solicitando a inclusão de dois itens na pauta: 1) Criação do Programa de 28 



                                                                                     
 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

Reitoria 

 

 
 

 

2 

Pós-Graduação em Clima e Energia; 2) Recurso – Aproveitamento de disciplinas – Engenharia 29 

Meteorológica; O Colegiado aprovou a inclusão dos itens e o Reitor prosseguiu com a reunião 30 

passando para o segundo item da pauta: Aprovação das atas – 217ª, 218ª, 220ª, 241ª e 242ª. 31 

Colocou em deliberação e o Colegiado aprovou as atas: 217ª - cinco abstenções; 218ª e 220ª - oito 32 

abstenções; 241ª – seis abstenções; 242ª – duas abstenções. Passou para o terceiro item da pauta: 33 

Calendário Acadêmico 2019/II – Pós-Graduação (alteração). A Profª Maura explicou que houve 34 

uma pequena alteração no prazo para trancamento de matrícula do segundo semestre de 2019, que 35 

passou a ser de 12/08/2019 a 18/10/2019, visando à adequação ao Regimento. O Colegiado 36 

aprovou a alteração. O Reitor passou para o quarto item da pauta: Vagas Vestibular CEDERJ 37 

2020/01 – Engenharia Meteorológica. A Profª. Marina explicou que se trata da inclusão de vagas 38 

no primeiro vestibular para  curso semipresencial e a UENF será a pioneira com o curso  de 39 

Engenharia Meteorológica. Disse que houve entendimento no CEDERJ de que seria o momento 40 

para lançar um curso nessa modalidade. Esclareceu que no documento consta que são cinquenta 41 

vagas, mas que a oferta é de quarenta vagas. O Reitor colocou em apreciação com a correção de 42 

cinquenta para quarenta vagas e o Colegiado aprovou. O Reitor passou para o quinto item da 43 

pauta: Afastamentos do País. A Profª. Célia pediu esclarecimentos quanto ao item 5.2, afastamento 44 

do técnico Laércio, pois consta no documento que o técnico tem disciplinas sob sua 45 

responsabilidade. O Reitor esclareceu que a SECACAD não aceitaria a inscrição de técnico como 46 

responsável por disciplinas e que possivelmente houve um engano na redação do documento. Disse 47 

que pedirá que o LENEP esclareça, mas sem óbice ao pedido de afastamento. O Prof. Fábio pediu 48 

para acertarem também a solicitação de afastamento da Profª. Valdirene, no item 5.6, pois no texto 49 

há menção ao Japão e o evento é na França. O Reitor colocou os afastamentos para votação com as 50 

ressalvas solicitadas e o Colegiado aprovou todas as solicitações de afastamentos. O Reitor passou 51 

para o sexto item da pauta: Processo E-26/009/101116/2018 -  Adequa as normas de concessão 52 

de bolsa da UENF às da FAPERJ. A Profª Maura explicou que se trata de adequação dos 53 

procedimentos da UENF aos da FAPERJ e que a intenção é a adequação das normas vigentes na 54 

FAPERJ. O Colegiado discutiu sobre a possibilidade de o bolsista poder acumular vínculo 55 

empregatício com bolsa. A Profª Maura esclareceu que essa acumulação só ocorrerá se o orientador 56 

e o programa aceitarem. A Profª Olga disse que estão perdendo alunos por não poder haver o 57 

acúmulo. O Prof. Ricardo disse que a partir do momento que houver aprovação das normas haverá 58 

precedentes para que a acumulação ocorra, fazendo com que a responsabilidade recaia sobre as 59 

instâncias inferiores. Sugeriu que o Colegiado reflita melhor sobre a questão ou estabeleça relatoria 60 

para o processo, onde o relator poderá apontar o impacto para os diferentes programas de pós-61 
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graduação. O Reitor concluiu dizendo que remeterá o processo a Câmara de Pós-Graduação. O 62 

Reitor passou para o primeiro item incluído na pauta: Criação do Programa de Pós-Graduação 63 

em Clima e Energia. A Profª Maura informou que o assunto passou pela Câmara de Pós-64 

Graduação com pareceres positivo de avaliadores interno e externo. O Colegiado debateu sobre o 65 

assunto e decidiu pelo encaminhamento para relatoria, indicando o Prof. Fábio Olivares como 66 

relator. O Reitor passou para o segundo item incluído na pauta: Recurso – Aproveitamento de 67 

disciplinas – Engenharia Meteorológica. A Profª Marina explicou a situação. Disse que o 68 

LAMET está solicitando excepcionalidade no aproveitamento de disciplinas com a alteração do 69 

prazo de cinco para dez anos no aproveitamento. O LAMET argumentou que sem a 70 

excepcionalidade haverá poucos ingressos no curso. Esclareceu que o CONCEN do CCT deliberou 71 

que só fossem aceitos candidatos que houvessem concluído todas as disciplinas do curso básico. O 72 

LAMET lançou dois editais para o primeiro e segundo semestre de 2019 e nove candidatos se 73 

inscreveram, dos quais apenas dois fizeram a matrícula. Ainda com a palavra, a Profª. Marina 74 

informou que a Câmara de Graduação rejeitou o recurso pela excepcionalidade, apesar de entender 75 

que este fato inviabiliza um número maior de candidatos. Disse que a Câmara de Graduação sugeriu 76 

que os próximos editais contemplem as excepcionalidades, sem, no entanto, infringir as normas já 77 

discutidas e aprovadas. O Colegiado fez um longo debate sobre o assunto e ao final o Reitor 78 

colocou o recurso em votação, que foi rejeitado com um voto favorável e três abstenções. O Reitor 79 

concluiu que o Colegiado não se sentiu a vontade para abrir exceção às regras da graduação, e 80 

sugeriu o encaminhamento de uma resposta ao LAMET resumindo o que foi debatido, enfatizando 81 

os seguintes pontos: O COLAC reconheceu os esforços da equipe do LAMET na implementação do 82 

curso; O COLAC comprometeu-se a colocar a revisão das normas de graduação em pauta, ainda 83 

este ano; O COLAC sugeriu a realização do exame de proficiência como recurso para as isenções 84 

de disciplinas e também prever nos próximos editais as especificidades para transferência e 85 

reingresso. O Colegiado aprovou a sugestão de resposta. O Reitor passou para o último item da 86 

pauta: Assuntos Diversos. O Prof. Olney reforçou o convite para o seminário de extensão que será 87 

realizado quinta-feira a partir das quatorze horas.  Disse que é um seminário muito importante para 88 

Universidade e pediu aos professores que abonem as faltas dos alunos nas disciplinas que serão 89 

ministradas no horário do seminário. Nada mais havendo a tratar o Reitor agradeceu a presença de 90 

todos e encerrou a reunião às quinze horas e trinta e cinco minutos. 91 

 92 

   93 

                 Luis Cesar Passoni                                              Tânia Virgínia de Souza e Silva 94 
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                           Reitor                                                                    Secretária ad hoc 95 


