
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Reitoria

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 263ª (DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO ACADÊMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO–UENF

 

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e quinze minutos, por
videoconferência, realizou-se a ducentésima sexagésima terceira reunião ordinária do Colegiado Acadêmico.
Presentes os Senhores Conselheiros Prof. Raul Lopez Palacio –Reitor, que presidiu a reunião; Profª Rosana
Rodrigues – Vice-Reitora; Profª Maura da Cunha - Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Manuel
Antônio Molina - Pró-Reitor de Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação;  Profª. Karoll Andrea A. T. Cordido – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCTA;
Prof. Paulo Marcelo de Souza – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Prof. Leonardo
Rogério Miguel – Representante Suplente dos Chefes de Laboratórios do CCH;  Prof. Marcelo Trindade
Nascimento - Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; Prof. Renato Augusto DaMatta –
Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; Profª. Maria Gertrudes A. Justi da Silva -  Representante
dos Chefes de Laboratórios do CCT; Prof. Juraci Aparecido Sampaio – Representante dos Chefes de
Laboratórios do CCT; Prof. Tadeu Silva de Oliveira – Representante dos Docentes do CCTA; Prof. Nivaldo
Silveira Ferreira – Representante dos Docentes do CCT;   Profª Shirlena Campos de Souza Amaral –
Representante  dos Docentes do CCH;  Profª. Ana L. Okorokova Façanha – Representante dos Docentes do
CBB;  Prof. Carlos Henrique M. de Souza – Representante da  Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª.
Ana Beatriz Garcia - Representante da Câmara de Graduação; Profª. Alba Lucínia Peixoto Rangel –
Representante da Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários; Sr. Wagner H.F.V.O. Gamas -
Representante Suplente dos Discentes da Graduação; Sr. João Vitor Queiroz Pardo - Representante dos
Discentes da Graduação; Sr. Gabriel Silva Guedes - Representante dos Discentes da Pós-Graduação; Srª.
Priscila dos S.C. de Freitas - Representante dos Discentes da Pós-Graduação. Compareceram como
convidados: Prof. Luis Cesar Passoni – Chefe de Gabinete; Profª. Ângela Pierre Vitória - ASSAII e Sr.ª Tânia
Virgínia de Souza e Silva - Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes; 2 – Aprovação da
Ata da 262ª Reunião; 3- Convênios:  3.1- UENF x INC (SEI-260009/001368/2021);  3.2- UENF x
PETRONAS (SEI-26-0009/001286/2021); 4- Coral UENF (SEI-260009/000104/2021); 5- Calendário
Acadêmico da Graduação 2021/2 (SEI-260009/002463/2021); 6- Recurso ao COLAC – Aluna
Gabriella de Freitas Silva (SEI-260009/002243/2021);  6-Assuntos Gerais. O Reitor agradeceu a
presença de todos e deu início a reunião com o primeiro item da pauta: Informes. Informou que os alunos que
foram incluídos indevidamente nas AARE que já estavam em andamento, foram excluídos pela Secretaria
Acadêmica; Informou que na semana passada ocorreu uma audiência pública para tratar sobre o novo Regime
de Recuperação Fiscal. Disse que na audiência alertou sobre a necessidade do Governo atingir o índice da
educação; Falou sobre as licitações que estão em andamento, que visam à realização das obras para melhoria
da infraestrutura da Universidade.  O representante dos alunos, João Vitor, perguntou se o recurso do aluno
Lucas será tratado nesta reunião, pois solicitaram que fosse incluído na pauta. O Prof. Luis Passoni esclareceu
que não houve tempo hábil para ser incluído na pauta desta reunião. O Reitor passou para o segundo item da
pauta: Aprovação da Ata da 262ª Reunião. O Prof. Marcelo Trindade pediu para incluir seu nome na ata,
pois estava presente e seu nome não apareceu. Não havendo outras manifestações, colocou em votação,
sendo aprovada com três abstenções. Passou para o terceiro item da pauta: Convênios. Passou a palavra
para a Profª.  Ângela Pierre que informou sobre os convênios. Esclareceu que são acordos de cooperação,
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passaram por ajustes sugeridos pela ASJUR e nenhum dos dois acordos trata de repasse de recursos. Não
havendo manifestações, o Reitor colocou os processos em votação, sendo ambos aprovados por
unanimidade. O Reitor passou para o quarto item da pauta: Coral UENF. Esclareceu que se trata de
transformar o coral em um Programa Institucional. Disse que é um projeto que representa toda a Universidade
e conta com a participação de membros das diferentes áreas da comunidade acadêmica. Esclareceu que agora
contam com servidores cedidos da SEEDUC para atuar no coral. O Prof. Olney disse que o coral é uma
atividade prevista nas Resoluções da UENF. Explicou que o coral atende a todas as prerrogativas para ser um
projeto institucional. O Prof. Renato DaMatta falou sobre a importância do Coral da UENF, que existe desde
1995, com a vinda do Prof. Márcio Folly para a UENF. Fez um breve histórico sobre o coral, dizendo que
nos últimos anos floresceu, inclusive durante a pandemia, fazendo suas apresentações de forma remota. 
Concluiu dizendo que o coral é integrativo e dá uma boa visibilidade para a UENF. Disse que está feliz pelo
coral se tornar um programa institucional e desejou vida longa ao Coral da UENF. Não havendo mais
manifestações, o Reitor colocou em votação a institucionalização do Coral da UENF, que foi aprovada por
unanimidade.  O Reitor passou para o quinto item da pauta: Calendário Acadêmico da Graduação 2021/2.
O Prof. Manuel Molina explicou que se trata de calendário proposto na Câmara de Graduação, em reunião
realizada na semana passada. Disse que o calendário segue mais ou menos as mesmas atividades de outros
calendários, obedecendo aos tempos que foram dados para inclusão e exclusão da matrícula dos estudantes,
bem como o tempo dado aos coordenadores para disponibilizarem as AARE no sistema acadêmico.
Esclareceu que não houve discussão polêmica sobre o calendário na Câmara. O único ponto mais discutido foi
em relação a data para realização das formaturas, pois  acharam que o período deveria estar bem estabelecido
no calendário. O Profª Ana Beatriz acrescentou que aprovaram o prazo de lançamento das notas que foi um
pouco mais dilatado, a pedido dos professores, para não comprometer o cronograma. Com isso todo o
calendário acabou sendo postergado em duas semanas. O Reitor sugeriu que fosse explicitado no calendário o
encerramento do primeiro período especial emergencial  de 2021, a fim de que fique registrado o histórico do
que aconteceu no período. A Profª. Rosana disse que pode parecer preciosismo, mas diante de situações em
que até o obvio precisa ser explicado e reexplicado, acha que deveriam incluir no calendário a informação
sugerida pelo Reitor, caso os demais membros concordem. O Reitor disse que pode parecer bobagem, mas é
melhor que fique claro no calendário. Perguntou aos membros do Colegiado se havia acordo sobre incluir sua
sugestão. Não havendo manifestações contrárias a sua sugestão, colocou em votação ao Calendário
Acadêmico da Graduação 2021/2, sendo aprovado por unanimidade. Lembrou a todos que havendo um
calendário aprovado, as datas devem ser respeitadas e, qualquer ação diferente, deverá ser discutida na
Câmara de Graduação e no COLAC, em respeito à Instituição.  Passou para o sexto item da pauta: Recurso
ao COLAC – Aluna Gabriella de Freitas Silva. Explicou que a solicitação da aluna foi negada tanto pelo
Colegiado do Curso, quanto pela Câmara de Graduação. Sugeriu que fosse feita uma relatoria. Perguntou se
alguém do Colegiado poderia analisar o processo e emitir o parecer. Não havendo manifestações, perguntou
se o Prof. Carlos Henrique poderia fazer a relatoria do processo. O Prof. Carlos Henrique concordou. O
Reitor sugeriu que para o recurso do aluno Lucas, que não foi colocado em pauta, a fim de adiantar o
processo, também fosse indicado um relator para o processo. Perguntou se a Profª Ana Okorokova poderia
emitir parecer sobre o caso. A Profª. Ana concordou. O Representante dos alunos, João Vitor, disse que a
próxima reunião do COLAC será no dia 05/07 e o semestre acaba no dia 08/07. Como o recurso envolve a
matricula do aluno Lucas, perguntou se haveria possibilidade de realizar um COLAC extraordinário para
resolver sobre o recurso. O Reitor explicou que precisaria analisar o processo para resolver em relação a isso,
mas que já avançaram indicando um relator. O Prof. Carlos Henrique sugeriu que com o parecer da Profª
Ana, e não havendo algum tipo de complicação, o Reitor poderia decidir ad referendum. O Reitor respondeu
que vai aguardar o parecer para decidir em relação ao caso. Passou para o último item da pauta: Assuntos
Gerais. Falou sobre o calendário de vacinação, esclarecendo que as aulas presenciais só retornarão quando
os alunos, além dos servidores, também estiverem vacinados. Não havendo outras manifestações e mais
assuntos a tratar, o Reitor encerrou a reunião às quinze horas.
          

Raul Ernesto Lopez Palacio
Reitor

 
Tânia Virgínia de Souza e Silva

Secretária ad hoc
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Documento assinado eletronicamente por Raul Ernesto Lopez Palacio, Reitor, em 05/07/2021,
às 17:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº
46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Tânia Virgínia de Souza e Silva, Assessora, em
05/07/2021, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
18973323 e o código CRC A75292EB.

Referência: Proces s o nº SEI-260009/002832/2021 SEI nº 18973323
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