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Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e quinze minutos, por
videoconferência, realizou-se a ducentésima sexagésima quinta reunião ordinária do Colegiado Acadêmico.
Presentes os Senhores Conselheiros Profª Rosana Rodrigues – Vice-Reitora, que presidiu a reunião; 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; Profª. Rosalee Santos Crespo Istoe -  Representante 
dos Chefes de Laboratórios do CCH;  Prof. André Oliveira Carvalho - Representante Suplente 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. Nivaldo Silveira Ferreira –
Representante dos Docentes do CCT;  Profª. Ana L. Okorokova Façanha – Representante dos Docentes do
CBB;   Profª. Ana Beatriz Garcia - Representante da Câmara de Graduação; Prof. Gerson Adriano Silva –
Representante da Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários; Srª. Ana Luisa da S. O. Zeferino -
Representante dos Discentes da Graduação; Sr. João Vitor Queiroz Pardo - Representante dos Discentes da
Graduação; Sr. Gabriel Silva Guedes - 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 264ª reunião; 3- Acordos de Cooperação: 3.1 UENF X Arte na Escola - renovação(SEI-
260009/001834/2021);3.2 UENF X FIOCRUZ – Plano de Trabalho(SEI-260009/001834/2020) 3.3
UENF X PMCG – Caminhos do Barro X SMPDP Idosa (SEI-260009/002790/2021) 3.4 UENF X
Itaocara – ad referendum (SEI-260009/003282/2021) 4-Revalidação/Reconhecimento de Diplomas:
4.1 Grisel Cardena – revalidação (SEI-260009/002262/2021) 4.2 Jesus Figueira – revalidação (SEI-
260009/002260/2021) 4.3 Vanessa Kammer – reconhecimento (SEI-260009/002281/2021); 5- Turma
Especial de Doutorado ECM – IFES (SEI-260009/003144/2020); 6- Recurso ao COLAC aluno Lucas
Lima – parecer do relator (SEI-260009/002855/2021); 7- Proposta de alteração do cálculo de custos
indiretos (SEI-260009/003247/2020); 8- Bolsa Extra para alunos (SEI-260009/001525/2020); 9-
Assuntos Gerais.  A Profª Rosana agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião com o primeiro item da
pauta: Informes. Disse que em breve estarão abrindo um novo edital para doação de chips de internet aos
alunos, inclusive para os calouros. A intenção é que o link para as inscrições esteja disponível no sistema
acadêmico no dia cinco de agosto; Informou que também está disponível no sistema acadêmico uma pesquisa
para avaliação das AARE, e até o momento tem 440 respondentes. A pesquisa permanecerá disponível por
mais algum tempo, após o encerramento será feita uma analise do resultado, que será divulgada aos docentes,
em especial aos Coordenadores de Cursos; Informou que reeditaram a Portaria 35, que trata das medidas de
prevenção à COVID, com vigência até 31/08/21. Explicou que nesse período estarão discutindo a retomada
parcial das atividades presenciais; Informou que na próxima sexta-feira estarão recebendo o Governador em
uma cerimônia no Centro de Convenções, onde terão a oportunidade de tratar assuntos importantes para a
UENF. A Profª Maura convidou a todos para participar do 1º Painel de Incentivo em Ações em Cultura e
Arte na UENF, que será realizado na quarta-feira às 14:00 horas. Disse que os detalhes do evento serão
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divulgados pela ASCOM. O Prof. Olney falou sobre O Rio Innovation Week, um evento inédito que no
Estado do Rio de Janeiro. Disse que é um movimento que reúne negócios, networking, branding, educação do
futuro e soluções para alcançar resultados. Informou que ele ficou incumbido de convidar as pessoas para
participar. Pediu que os Diretores selecionassem projetos que possam representar a Instituição. Não havendo
mais informes, a Profª Rosana passou para o segundo item da pauta: Aprovação da Ata da 264ª reunião.
Não havendo manifestações, colocou em votação, sendo aprovada com três abstenções. A Profª Rosana
passou para o terceiro item da pauta: Acordos de Cooperação. Convidou a Profª Ângela Pierre para falar
sobre os acordos. Após os esclarecimentos prestados pela Profª. Ângela, e não havendo manifestações,
colocou em votação: UENF X Arte na Escola – renovação. Aprovado por unanimidade; UENF X
FIOCRUZ – Plano de Trabalho. Aprovado por unanimidade; UENF X PMCG – Caminhos do Barro X
SMPDP Idosa. Aprovado por unanimidade. UENF X Itaocara – ad referendum. Aprovado por
unanimidade. A Profª Rosana passou para o quarto item da pauta: Revalidação/Reconhecimento de
Diplomas. 4.1 Grisel Cardena – revalidação e 4.2 Jesus Figueira – revalidação. Explicou que os
processos de revalidação são de dois refugiados da Venezuela, enfatizando o quanto é importante para eles
terem seus diplomas revalidados. Disse que os processos passaram por todos os trâmites legais, e tem a
recomendação pela revalidação dada pela comissão que avaliou os processos. Não havendo manifestações,
colocou em votação a revalidação dos diplomas. Aprovados por unanimidade. 4.3 Vanessa Kammer –
reconhecimento. A Profª Ângela esclareceu que se trata de mestrado na área de engenharia civil e que o
processo passou por todos os trâmites, sendo recomendado o reconhecimento pela comissão que o analisou.
Não havendo manifestações, a Profª Rosana colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. A Profª
Rosana passou para o quinto item da pauta: Turma Especial de Doutorado ECM – IFES. Explicou que o
COLAC já aprovou o funcionamento dessa turma, e que está em análise agora o convênio para repasse dos
recursos do IFES para o Programa de Engenharia de Ciência de Materiais. Os recursos possibilitarão que os
alunos do IFES possam usufruir das instalações e equipamentos da UENF. Disse que o processo passou por
todas as instâncias, e que as sugestões da ASJUR foram todas acatadas. A Profª Maura falou da importância
do convênio, destacando que esse é o terceiro da mesma modalidade. Não havendo manifestações, a Profª
Rosana colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. A Profª Rosana passou para o sexto item da
pauta: Recurso ao COLAC – Lucas Lima. Solicitou que a  Profª Ana Okorokova fizesse as considerações
sobre seu parecer. Após os esclarecimentos da Profª Ana, e não havendo manifestações, a Profª Rosana
colocou em votação o parecer que foi favorável ao recurso do aluno. Aprovado com duas abstenções. A
Profª Rosana passou para o sétimo item da pauta: Proposta de alteração do cálculo de custos indiretos.
Explicou que o documento passou pelo CCT e AgiUENF. Perguntou se havia alguma dúvida sobre o
documento encaminhado aos membros do Colegiado. Não havendo manifestações, colocou em votação,
sendo aprovado com uma abstenção. A Profª Rosana passou para o oitavo item da pauta: Bolsa Extra para
alunos. Informou que foi aberto um processo com a proposta de pagamento de uma bolsa extra para os
alunos que possuem bolsa cota e apoio acadêmico. Lembrou que no final do ano passado concederam essa
bolsa extra. Disse que na pesquisa que está sendo feita para avaliação das AARE, uma das dificuldades
apontadas pelos estudantes é a perda de renda familiar. Explicou que o cálculo para esse pagamento é que os
estudantes teriam direito, se as aulas estivessem sendo presenciais, a seis reais por dia para almoço e jantar.
Considerando quatro meses, o valor se aproxima dos quinhentos e cinquenta reais propostos para a bolsa.
Esclareceu que serão utilizados recursos do fundo de combate à pobreza, e caso seja aprovada, a bolsa extra
já será paga na folha de julho2021. Não havendo manifestações, colocou em votação, sendo aprovada por
unanimidade. A Profª Rosana passou para o nono item da pauta: Assuntos Gerais. Solicitou que fosse
ampliado o prazo até o dia quatro para os estudantes se inscreverem nas AARE, em razão do atraso ocorrido
na abertura do sistema acadêmico. A Profª Ana Beatriz disse que é favorável ao adiamento, porém considera
que estão com um problema grave no sistema acadêmico para geração das atas de notas. Perguntou como a
Reitoria está equacionando esse problema. A Profª Rosana respondeu que o sistema acadêmico está um
pouco mais lento e entende a angústia de quem quer ver o sistema funcionando integralmente. Disse que antes
o sistema era testado com antecedência, mas agora não estão tendo tempo, e o teste está sendo feito durante
as rotinas de utilização. Explicou que o problema está sendo solucionado, mas que estão trabalhando com
muito cuidado para não desestruturar o sistema acadêmico. O Prof. Paulo Marcelo disse que os professores
estão sem orientação de como proceder em relação às atas. A Profª Rosana informou  que a expectativa é que
o sistema libere a ata final com as notas, mas que é preciso aguardar mais um pouco. Disse que irá se informar
para saber a previsão de quando o sistema liberará as atas com as notas, e tão logo tenha a definição irá
instruir a todos. Não havendo mais assuntos a tratar, a Profª Rosana encerrou a reunião às quinze horas e vinte
e cinco minutos.
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Rosana Rodrigues

Reitora em Exercício
 

Tânia Virgínia de Souza e Silva
Secretária ad hoc

Documento assinado eletronicamente por Rosana Rodrigues, Vice-Reitora, em 23/05/2022, às
10:25, 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, Secretária Geral, em
23/05/2022, às 10:31, 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
21267040 e o código CRC 32D416C8.

Referência: Proces s o nº SEI-260009/003645/2021 SEI nº 21267040
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