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ATA DA 244ª (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO COLEGIADO ACADÊMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

 

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

sala de reuniões da Reitoria, realizou-se a ducentésima quadragésima quarta reunião do 2 

Colegiado Acadêmico. Presentes os Senhores Conselheiros Prof. Luis Cesar Passoni – Reitor, 3 

que presidiu a reunião; Prof.ª Maura Da Cunha - Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; 4 

Profª. Carlos Gatts – representando a Pró-Reitora de Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – 5 

Pró-Reitor de Extensão; Profª. Célia Raquel Quirino – Representante dos Chefes de Laboratório 6 

do CCTA; Prof.ª. Eliana Crispim F. Luquetti – representante suplente dos Chefes de Laboratório 7 

do CCH; Prof. João Carlos de Aquino Almeida – representante suplente dos Chefes de 8 

Laboratório do CBB; Prof. Fernando Sérgio de Moraes – representante suplente dos Chefes de 9 

Laboratório do CCT; Prof. Roberto Weider de Assis Franco – representante dos Docentes do 10 

CCT; Prof.ª. Shirlena Campos de Souza Amaral -  representante dos docentes do CCH; Prof. 11 

Carlos Henrique M. de Souza – representante da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof.ª. 12 

Alba Lucinia Peixoto Rangel – representante da Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários; 13 

Sr. Renan Salles Carneiro – representante dos Discentes da Graduação; Sr. Roberto Augusto 14 

Teixeira da Fonseca – representante Discente da graduação; Sr. Carlos José Malaquias da Silva – 15 

representante Discente suplente da Graduação. Compareceram como convidados: Sr. Rogério 16 

Almeida de Castro – Chefe de Gabinete e Sr.ª Tânia Virgínia de Souza e Silva - Secretária ad 17 

hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1 - Informes; 2 - Aprovação das atas – 228ª, 229ª, 230ª e 243ª; 18 

3- Processo   E-26/009/994/2019 -  Abertura de Concurso Público – Professor Titular do 19 

LBCT/CBB; 4- Processo   E-26/009/1007/2019 -  Abertura de Concurso Público – Professor 20 

Associado do LEEL/CCH; 5- Processo   E-26/009/937/2019 – Recurso aluna Karoline 21 

Carvalho Elias; 6- Processo E-26/009/983/2019 – Nada Consta para colação de grau – Thiago 22 

Costa dos Santos; 7- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião com o primeiro item da pauta: 23 

Informes. Passou a palavra para o Prof. Olney que informou sobre a Mostra de Extensão da 24 

PROEX que acontecerá no período de 22 a 25 de outubro. Acrescentou que ao final de todos os dias 25 

do evento haverá um momento musical com a participação de outras instituições e no sábado 26 

também vai acontecer um festival de esportes. O Reitor informou que o Prof. Fernando 27 

encaminhou a reitoria resposta sobre o questionamento ocorrido na última reunião do COLAC, 28 
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referente a solicitação de afastamento do técnico do LENEP. O Prof. Fernando esclareceu que o 29 

técnico não exerce atividades de professor. 30 

O Reitor solicitou a inclusão de itens na pauta: 1) Alteração dos nomes dos cursos do Programa 31 

de pós-Graduação em Biotecnologia Vegetal. 2) Solicitações de afastamentos. O Colegiado 32 

aprovou a inclusão dos itens e o Reitor prosseguiu com a reunião passando para o segundo item da 33 

pauta: Aprovação das atas – 228ª, 229ª, 230ª e 243ª. Colocou em discussão e não havendo 34 

manifestações, colocou em aprovação. A atas da 228ª e 229ª reuniões foram aprovadas com quatro 35 

abstenções; a ata da 230ª reunião foi aprovada com uma abstenção; a ata da 243ª reunião com duas 36 

abstenções. Passou para o terceiro item da pauta:  Processo   E-26/009/994/2019 -  Abertura de 37 

Concurso Público – Professor Titular do LBCT/CBB. Colocou em discussão e não havendo 38 

manifestações, colocou em aprovação. Aprovado por unanimidade. Passou para o quarto item da 39 

pauta: Processo   E-26/009/1007/2019 -  Abertura de Concurso Público – Professor Associado 40 

do LEEL/CCH. Colocou em discussão e não havendo manifestações, colocou em aprovação. 41 

Aprovado por unanimidade. Passou para o quinto item da pauta: Processo   E-26/009/937/2019 – 42 

Recurso aluna Karoline Carvalho Elias. O Reitor explicou que a aluna está recorrendo para que 43 

seja autorizada a matrícula para cursar pela quinta vez a disciplina química orgânica. Disse que a 44 

aluna alega estar passando por problemas psicológicos e que constam no processo laudos médicos. 45 

O Prof. Roberto comentou que dos nove períodos cursados, a aluna foi aprovada em apenas nove 46 

disciplinas.  O Prof. Carlos Henrique disse que acha que não é o caso de jubilar a aluna. O 47 

Colegiado debateu sobre as mudanças de matriz curricular no sistema acadêmico. A Profª Eliana 48 

disse que aluna procurou por ela para pedir apoio e pôde perceber nitidamente que a aluna está com 49 

problemas. Encaminharia a questão com um olhar mais cuidadoso. O Sr. Carlos, representante dos 50 

alunos, informou que a aluna procurou atendimento psicológico na Universidade, mas que não 51 

conseguiu atendimento. O Prof. Olney informou que a demanda por atendimento psicológico está 52 

maior do que esperava. O Prof. Roberto disse que as normas da graduação tem que ser seguidas. O 53 

Prof. Carlos Henrique argumentou que se a aluna está brigando e chegou até este Colegiado, é 54 

porque está buscando forças para seguir em frente. Citou casos de alunos com depressão e disse que 55 

não é só olhar a letra da lei, pois se não há assistência estudantil adequado, tem que ser sensível a 56 

essas situações. O Prof. Olney concordou com a fala do Prof. Carlos Henrique e disse que o esforço 57 

da aluna merece mais uma oportunidade e diante das evasões é bom ver que ainda existem 58 

estudantes que batalham. O Sr. Carlos, representante dos alunos, falou que o Colegiado tinha que 59 

fazer algo a mais pela aluna e sugeriu inseri-la no regime de observação acadêmica, visto que ela 60 

tem problemas também em outras disciplinas. Disse que em conversa com a aluna, ela falou que das 61 
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outras três vezes que cursou a disciplina estava emocionalmente abalada. Agora está em tratamento 62 

médico e se sente com mais vontade de estudar. Pôde perceber que a aluna tem as dificuldades, mas 63 

tem a vontade de superar. A Profª Célia disse que pode defender a aluna no caso de problemas 64 

psicológicos, mas não pode ficar com aluno apenas para evitar evasão. O Prof. Fernando disse que 65 

é preciso levar em conta que tivemos um ano de greve e que por isso tem que ter um olhar especial. 66 

O Prof. Carlos Gatts disse que na Câmara de Graduação não analisaram apenas a disciplina, viram 67 

também a dificuldade da aluna também em outras disciplinas. Acha que não é só danda a 68 

oportunidade para cursar química que vai resolver o problema. Após o debate o Reitor colocou em 69 

votação o recurso e, caso o Colegiado aprove, a aluna deverá ser imediatamente inserida no Regime 70 

de Observação do Desempenho Acadêmico (RODA). O Recurso foi aprovado com um voto 71 

contrário e uma abstenção. O Reitor passou para o sexto item da pauta: Processo E-72 

26/009/983/2019 – Ad referendum - Nada Consta para colação de grau – Thiago Costa dos 73 

Santos. Explicou que na semana passada o aluno o procurou alegando que já havia cursado a 74 

disciplina que a secretaria acadêmica dizia estar faltando cursar. Disse que acreditou que os 75 

documentos apresentados pelo aluno, declaração do Coordenador do Curso de Engenharia Civil, 76 

declaração do Coordenador do ,Curso de Engenharia de Produção e e-mail do professor da 77 

disciplina provam que o aluno cursou e foi aprovado na disciplina. Sem duvida houve uma falha no 78 

procedimento,  e que esta falha poderia ter sido sanada anteriormente, mas que pelo simbolismo da 79 

formatura junto com a turma, deu o ad referendum.   O Prof. Gustavo falou que foi professor do 80 

aluno, que sempre foi excelente, e que ele realmente cursou a disciplina. A Profª Maura falou que 81 

com a migração para o novo sistema acadêmico mais casos como este podem surgir. Mencionou o 82 

caso de um aluno que estava sem nota em uma disciplina ministrada por ela em 2014, e que por 83 

sorte ela ainda tinha a prova. O Reitor colocou o ad referendum em deliberação, e não havendo 84 

manifestações colocou em votação. Aprovado com um voto contrário. O Reitor passou para os itens 85 

que foram incluídos na pauta: 1) Alteração dos nomes dos cursos do Programa de pós-86 

Graduação em Biotecnologia Vegetal. A Prof.ª Maura explicou que na verdade o Programa já 87 

tem o nome de Biotecnologia Vegetal, que a mudança que está sendo solicitada é nos nomes dos 88 

cursos de mestrado e doutorado, por sugestão da CAPES. Antes nomeados como Biotecnologia 89 

Vegetal Integrada, passando agora, para Biotecnologia Vegetal. Disse que a alteração já foi 90 

homologada na Câmara de Pós-Graduação e que precisam resolver, pois em breve sairão os 91 

primeiros diplomas. O Reitor colocou em discussão e não havendo manifestações, colocou em 92 

votação. Aprovado por unanimidade. O Reitor passou para o segundo item incluído: Solicitações de 93 

afastamentos. Leu todas as solicitações de afastamentos recebidas, por não terem sido 94 
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disponibilizadas com a devida antecedência para análise dos Membros do Colegiado, colocando-as 95 

em deliberação e votação: Prof. Marco Antônio Rodrigues de Ceia – EUA – 13 a 21 de setembro; 96 

Prof.ª Roseane Marchezi Misságia – EUA – 13 a 22/09/19; Prof. Sérgio Tibana – EUA – 22 a 97 

29/09/19; Profª Marinete Pinheiro Carreira – EUA – 18 a 28/10/19; Prof. Fernando Saboia 98 

Albuquerque Junior – EUA – 22 a 29/09/19. O Colegiado aprovou os afastamentos por 99 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar o Reitor agradeceu a presença de todos e encerrou a 100 

reunião às quinze horas e trinta e cinco minutos. 101 

   102 

                 Luis Cesar Passoni                                              Tânia Virgínia de Souza e Silva 103 

                           Reitor                                                                    Secretária ad hoc 104 


