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Nota de esclarecimento sobre a suspensão do Calendário da Graduação da UENF 

referente à oferta de AAREs 

Campos dos Goytacazes, 20 de fevereiro de 2021. 

A Câmara de Graduação - por 8 votos a 1 - tomou a decisão de suspender o calendário 

acadêmico, em reunião extraordinária realizada no dia 19 de fevereiro de 2021. Esta decisão foi 

tomada mediante a ausência, até o presente momento, de uma normativa para a condução das 

Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais (AAREs) para o primeiro semestre de 2021, já 

que a resolução anterior expirou no dia 31 de dezembro de 2020 e as normas da graduação não 

se aplicam às AAREs. Vamos aos fatos: 

A proposta do calendário acadêmico do primeiro período de 2021 foi disponibilizada para 

apreciação da Câmara de Graduação no dia 08/12/2020, e aprovada no dia 28 de janeiro, para 

que pudesse ser enviada a tempo de ser apreciada e aprovada pelo Colegiado Acadêmico 

(COLAC) que se reuniria no dia 01/02/2021, antes do cadastramento das AAREs no sistema 

acadêmico.  

Na reunião do COLAC, o representante da Câmara de Graduação questionou sobre a alteração 

da resolução que regulamentava as AAREs. O Reitor afirmou que a resolução deveria ser 

alterada pelo Conselho Universitário (CONSUNI) e aproveitou a oportunidade para solicitar 

que a Câmara sugerisse alterações no documento, uma vez que já havia sido manifestada a 

demanda pelo registro das notas, frequência, reprovação, anotação no histórico escolar e 

obrigatoriedade de oferta das AAREs/Disciplinas por todos os docentes da UENF. 

A representante da Câmara levou essa solicitação da reitoria para os pares, na reunião que 

aconteceu no dia 02 de fevereiro, e iniciou-se a redação de uma proposta de alteração da 

minuta, a ser apreciada pelo CONSUNI. A Câmara aprovou as sugestões de alteração na 

redação da minuta em reunião extraordinária do dia 09 de fevereiro e o documento foi 

encaminhado via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), pelo Pró-Reitor de Graduação, no 

mesmo dia.  Na mesma reunião, pedimos que o Pró-Reitor solicitasse o agendamento de uma 

reunião extraordinária do CONSUNI, já que o COLEX se reuniria na tarde daquele mesmo dia.  

Fomos informados que a Reitoria decidiu que a resolução deveria agora passar pelo COLAC e 

não mais pelo CONSUNI, conforme afirmado na reunião do dia 01 de fevereiro, e que o 

mesmo só poderia se reunir no dia 01 de março.   

Significa dizer que, até o presente momento, a minuta da normativa proposta pela Câmara de 

Graduação não foi apreciada pelas instâncias superiores deliberativas e que, portanto, a 

Universidade segue sem regras para o cadastramento e condução das AAREs deste semestre. 

Mediante essa falta de direcionamento e com a inscrição nas AAREs prevista, segundo o 

calendário acadêmico aprovado pelas instâncias deliberativas (Câmara de Graduação e 
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COLAC), para acontecer no período de 22 a 26 de fevereiro de 2021, esclarecemos os 

seguintes pontos: 

A ausência de normas compromete não apenas o cadastro e inscrições nas AAREs, mas 

também: 

(i) o planejamento do trabalho acadêmico;  

(ii) o envolvimento dos docentes, tendo em vista que no semestre de fluxo contínuo (2020) a 

oferta de disciplinas foi facultativa;  

(iii) o envolvimento dos discentes, pois a experiência do semestre anterior nos mostrou que o 

comprometimento e a dedicação dos estudantes é maior quando é computada a nota para o 

cálculo do CR;  

(iv) as decisões da Câmara de Graduação em relação à análise dos requerimentos de estudantes, 

dentre outras. 

Desta forma, a suspensão do calendário foi o único recurso possível para aguardar a 

deliberação sobre a normativa nos conselhos superiores.  Tão logo a normativa seja aprovada, a 

Câmara de Graduação se reunirá para atualizar o calendário acadêmico e iniciar o semestre 

letivo 2021-1. 

Reiteramos, como coordenadores, que todos os cursos de graduação já estão prontos para o 

início do semestre letivo e que estamos apenas aguardando as normativas para cadastramento 

das AAREs, matrícula dos estudantes e início do semestre letivo.  

Assinam esta nota: 

Alexandre Moura Stumbo (Coordenador do Curso de Licenciatura em Química - presencial) 

Ana Beatriz Garcia (Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas) 

Ana Maria Silva de Senna (Coordenadora do Curso de Licenciatura em Matemática). 

Carlos Eduardo Veiga de Carvalho (Coordenador do Curso de Ciências Biológicas - 

Habilitação bacharelado) 

Cibele Maria Stivanin de Almeida (Coordenadora do Curso de Licenciatura em Química EaD) 

Fernanda Antunes (Coordenadora do curso de Medicina Veterinária) 

Hamilton Garcia de Lima (Coordenador do Curso de Ciências Sociais) 
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Joseane de Souza (Coordenadora do Curso de Graduação em Administração Pública) 

 Maria Clareth Gonçalves Reis (Coordenadora do Curso Presencial de Licenciatura em 

Pedagogia) 

Paulo César de Almeida Maia (Coordenador do Curso de Engenharia Civil) 

Ricardo Ferreira Garcia (Coordenador do curso de Agronomia) 

Roberto da Trindade Faria Junior (Coordenador do Curso de Licenciatura em Física). 


