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ATA DA 312ª REUNIÃO DA CÂMARA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 

REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2016 

 

PRESENTES:    
Profª. Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação – Presidente  
Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – CCTA 
Prof.  Ricardo Augusto Mendonça Vieira – CCTA 
Profª. Maria Cristina Canela Gazotti – CCT 
Profª. Roseane Marchezi Misságia - CCT 
Prof. Leandro Rabelo Monteiro – CBB 
Profª. Olga Lima Tavares Machado - CBB 
Profª.  Sílvia Alicia Martinez - CCH 
Profª.  Wania Amélia Belchior Mesquita – CCH 
Pós-graduando Jacques Coimbra – representante dos pós-graduandos 
 
Convidados presentes: 
Prof. Prof. Aldo Duran Farfan – CCT 
Prof. Alessandro Coutinho Ramos – ProPPG 
Prof. André Luís Policani Freitas – CCT 
Prof. Carlos Henrique Medeiros de Souza – CCH 
Prof. José Nilson França de Holanda – CCT 
Prof. Messias Gonzaga Pereira – CCTA 
Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre – CCT 
TNS Valentina Nogueira Morais Martins – SECACAD 
 

   

A Reunião teve início às 14h e 6min, na sala de reuniões da ProPPG, no prédio P9. 

Pauta: 1 – Informes; 2 - Aprovação da ata da 311ª Reunião da CPPG; 3 - Calendário Acadêmico – 1º 
Semestre de 2016; 4 -  Homologação de resultado de seleção – 2016/I; 5 - Homologação de Estágio Pós-
Doutoral:  a)Guilherme Rodrigues Lima – Engenharia de Reservatório e de Exploração (CI 
LENEP/CCT/UENF Nº 120/2015); b)Anderson José Maraschin – Engenharia de Reservatório e de 
Exploração (CI 0342015 PG LENEP/CCT/UENF); 6 - Solicitação de afastamento do campus – doutorando 
Artur Mendes Medeiros – Genética e Melhoramento de Plantas (CI UENF/PGGMP Nº 001/2016); 7 - 
Revalidação de diplomas de MS e  DS – Malinda Dawn Henry (CI PG ERN 006/2016); 8 - Credenciamento 
de docente: a)Profª. Aline Chaves Intorne – Ciências Naturais (CI/CCT/PPGCN nº 002/2016); b)Profª. 
Márcia Leitão Pinheiro – Sociologia Política – análise de recurso; 9 - Correção do número de créditos –  
PCL 4755 – Cognição e Linguagem (CI PGCL/CCH nº 080/15); 10 - Inclusão de disciplina fora do prazo: 
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a)Carlos Alberto Manso López – DS – Cognição e Linguagem; b)Kivia do Carmo Palheta Gomes – DS – 
Engenharia de Reservatório e Exploração – ad referendum (CI 0422015-PG-LENEP/UENF); 11 - Minuta 
da Resolução CPPG que regulamenta defesas por videoconferência; 12 - Sistema Acadêmico na Pós-
Graduação; 13 – Outros Assuntos: a)Solicitações de credenciamento de docentes – PPGSP ; b)Regimento 
interno PPGSP ; c)Inclusão de disciplinas PSP 4723 – PPGSP; d)Estágio Sênior – Prof. Carlos Ramon 
Ruiz Miranda – parecer Profª. Roseane Marchezi Misságia. 
 
 

A Presidente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG), Prof.ª Rosana Rodrigues iniciou a 
reunião saudando a todos os presentes, ressaltando que é a primeira reunião, inclusive de uma nova 
gestão. Ressaltou a presença do pós-graduando Jacques Coimbra, completando a composição da 
Câmara. Em seguida passou à abordagem dos itens em pauta. 1– Informes: 
a)Composição/funcionamento da CPPG – a Prof. Rosana fez a leitura do regimento, salientando o seu 
art. 5º que regulamenta a composição da CPPG. Solicitou aos docentes convidados que se sintam 
motivados a participar das reuniões e também a trabalhar para mudança regimental para que todos os 
coordenadores tornem-se membros efetivos.  b)Calendário Sucupira – a Profª. Rosana informou a todos 
as datas para envio e homologação dos dados da plataforma Sucupira, sendo, respectivamente, 1º de 
abril e 8 de abril do corrente ano. Informou que está sendo implantado um sistema de acompanhamento 
dos programas junto a CAPES e que a postura da atual gestão da ProPPG é avaliar os dados para 
homologá-los, salientando a necessidade de cumprimento dos prazos.   c)Edital Bolsa Nota 10 FAPERJ 
–  a Profª. Rosana informou a todos sobre a abertura do edital em tela, abordando que é o primeiro de 
2016 da FAPERJ e que só podem concorrer os programas de nota 5, 6 e 7.  d)PROAP/CAPES – a Profª. 
Rosana informou sobre o depósito de 25% (vinte e cinco por cento) feito em 28 de dezembro de 2015, 
ressaltando que ainda não pode ser utilizado por que o exercício financeiro está fechado e que a 
contrapartida da UENF, no valor de R$1.210,00, ainda não foi depositada. Ressaltou que a administração 
da UENF está se empenhando junto ao governo do Estado para sanar esse problema. O Magnífico Reitor 
da UENF, Prof. Luís César Passoni visitou a Câmara, agradecendo a presença de todos, salientando a 
importância da participação dos membros nos colegiados, o que vai ao encontro da proposta da nova 
gestão universitária. A Profª. Rosana agradeceu ao Magnífico Reitor pela presença e deu prosseguimento 
à pauta. Informou que a ProPPG promoverá um treinamento sobre o funcionamento do SICONV para 
todos os secretários dos programas, explicando o que pode ou não pode ser feito no preenchimento do 
mesmo. Solicitou aos coordenadores que avaliem a data para realizá-lo.  e)Termos de outorga 
assinados na ProPPG – a Profª. Rosana informou que os termos de outorga da FAPERJ serão assinados 
pela Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação para que haja um acompanhamento pela ProPPG a fim de 
realizar relatórios com informações pertinentes de todos os projetos da universidade. Esse procedimento  
também possibilitou a conferência dos documentos que estavam sendo enviados de volta para a Faperj. 
Informou também que, nas primeiras semanas de janeiro de 2016, já passaram pela ProPPG os termos de 
quatro editais, totalizando cerca  de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais) captados pelos docentes. 
Ressaltou que a ProPPG não quer avaliar nem interferir com a pesquisa do professor. . A medida, 
aprovada pelo COLEX, também beneficiará as Diretorias dos Centros, que receberão as informações dos  
levantamentos sobre os projetos.  A Profª. Silvia ressaltou que algumas universidades tem um setor onde 
são cadastrados os projetos. A Profª. Rosana ressaltou que esta é uma aspiração da UENF.   f)Atraso 
nas bolsas – a Profª. Rosana informou que a UENF está com 9.000.000,00 (nove milhões) em dívidas e 
disse que reconhece a dificuldade dos estudantes, esclarecendo que a Administração está buscando 
resolver o problema junto ao governo do estado. g)Criação do Facebook da ProPPG e atualização da 
página – informou que o responsável é o Prof. Alessandro Ramos, assessor da ProPPG. O mesmo 
ressaltou que já houve mais de 36.000 (trinta e seis mil) acessos, e que está sendo uma ferramenta muito 
boa de divulgação, salientando o acesso de pessoas de diferentes países e dos egressos. Solicitou aos 
coordenadores que encaminhem notícias para o correio eletrônico proppg.uenf@gmail.com. h)Critérios 
transparentes para distribuição de bolsas – a Profª. Rosana informou que é uma pauta dos estudantes 
e que a próxima reunião da ProPPG será sobre bolsas, ressaltando que esta transparência também é 
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interesse da ProPPG. O pós-graduando Jacques esclareceu a necessidade de divulgação de todo o 
processo de distribuição de bolsas, o que poderia ser exposto inclusive no edital.  i)Enviar por e-mail ou 
entregar impresso informações sobre prazos – a Profª. Rosana fez a solicitação para que os 
programas atendam a este pleito dos estudantes. O pós-graduando Jacques, quanto à divulgação dos 
prazos, ressaltou que bastava divulgar em uma planilha.    j)Edital PROFMAT – a Profª. Rosana informou 
que o edital está aberto e passou a palavra ao Prof. Oscar. O mesmo informou que já há 211 (duzentos e 
onze) candidatos inscritos. Ressaltou que estão sendo oferecidas 20 (vinte) vagas.  k)Autorização para 
renovação de matrícula fora do prazo/prorrogação –  a Profª. Rosana relatou os programas que 
encaminharam as solicitações de renovação de matrícula fora do prazo, enfatizando a necessidade de 
seja sempre atendida essa exigência de informar à Secretaria Acadêmica. l)Defesa da pós-graduanda 
Vanessa Paladar – a Profª. Wania informou que a defesa da pós-graduanda em tela foi realizada via 
Skype e agradeceu o entendimento da Câmara. m)DINTER – o Prof. Almy informou que já foi aprovado 
um convênio entre a UENF e o IFFES, informando também que tem um convênio guarda-chuva, 
esclarecendo que, provavelmente, os recursos virão do IFFES e o curso será realizado no campus do 
IFFES em Alegre.  É necessário esclarecer, neste momento, que todos os documentos referentes aos 
assuntos da pauta foram digitalizados e encaminhados para os membros a fim de que fosse feita análise 
prévia.  2 - Aprovação da ata da 311ª Reunião da CPPG – a ata foi aprovada por sete votos a favor. 
Foram registradas quatro abstenções.   3 –  Calendário Acadêmico – 1º Semestre de 2016 – a Profª. 
Rosana introduziu o assunto esclarecendo que a ProPPG e a ProGRAD trabalharam juntas para a 
formalização da proposta. A Profª. Maria Cristina Canela questionou a data elencada para o processo de 
seleção de aluno especial e respectiva matrícula. Informou que no Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Naturais ocorreram incompatibilidades já que este tal processo deve ser feito depois do processo 
de seleção e matrícula dos alunos regulares.  O Prof. Almy endossou a necessidade de adequação. A 
CPPG assumiu o compromisso de resolver o problema na confecção dos próximos calendários. O Prof. 
Almy sugeriu que fosse corrigido neste calendário, sugerindo o mês de março para matrícula de alunos 
especiais. A Profª. Rosana ressaltou que neste momento de mudança do sistema acadêmico seria  difícil 
implementar qualquer mudança. O calendário 2016-I foi aprovado com seis votos favoráveis. Foi 
registrada uma abstenção.  4 –  Homologação de resultado de seleção – 2016/I -  foram homologados 
os resultados das seleções 2016/I dos Programas de Pós-Graduação em Ciência Animal, Políticas 
Sociais, Engenharia Civil, Genética e Melhoramento de Plantas e em Ciências Naturais por unanimidade.  
5 – Homologação de Estágio Pós-Doutoral: a)Guilherme Rodrigues Lima – Engenharia de 
Reservatório e de Exploração (CI LENEP/CCT/UENF Nº 120/2015) – a Profª. Rosana pôs o assunto em 
votação, salientando que há relatoria favorável. A solicitação foi aprovada. Houve registro de uma 
abstenção.   b)Anderson José Maraschin – Engenharia de Reservatório e de Exploração (CI 0342015 
PG LENEP/CCT/UENF) – a Profª. Rosana pôs o assunto em votação, salientando que há relatoria 
favorável. A solicitação foi aprovada por oito votos. Houve registro de uma abstenção.  6 – Solicitação de 
afastamento do campus – doutorando Artur Mendes Medeiros – Genética e Melhoramento de 
Plantas (CI UENF/PGGMP Nº 001/2016) – a Profª. Rosana fez um breve relato, informando que o 
estudante assumiu cargo de professor no Piauí e que já volta na próxima sexta-feira para defesa. A 
solicitação foi aprovada por unanimidade. 7 – Revalidação de diplomas de MS e de DS – Malinda Dawn 
Henry (CI PG ERN 006/2016) – a Profª. Rosana colocou o assunto em votação. O Prof. Leandro, 
presidente da Comissão de Revalidação, fez breve relato, esclarecendo o processo e recomendando a 
aprovação. Atendendo às normas regimentais e à Resolução COLAC Nº 01/2012, as solicitações contidas 
nos processos 2015-2-0696 e 2015-2-0695 referentes, respectivamente, às solicitações de revalidação de 
diplomas de Mestrado e de Doutorado foram aprovados por unanimidade. 8 – Credenciamento de 
docente:  a)Profª. Aline Chaves Intorne – Ciências Naturais (CI/CCT/PPGCN nº 002/2016) – a Profª. 
Rosana colocou o assunto em votação. A Profª. Maria Cristina Canela salientou a importância do 
credenciamento para o Programa. A Câmara aprovou por unanimidade.  b)Profª. Márcia Leitão Pinheiro 
– Sociologia Política – recurso – descredenciamento – a Profª. Rosana fez breve relato sobre a 
solicitação em tela, relembrando que a docente foi descredenciada em dezembro de 2015 porque a 
mesma não apresentava o perfil exigido pela CAPES para o Programa. Esclareceu que, como não houve 
tempo hábil para encaminhamento à relatoria previamente, recomenda que o procedimento seja adotado 
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neste momento, sugerindo uma relatoria externa. O Prof. Ricardo Augusto endossou a sugestão a fim de 
evitar problemas jurídicos. A Câmara acatou a sugestão por unanimidade. A Profª. Wania, Coordenadora 
do Programa, ressaltou que o retorno da docente causaria transtornos porque não há mais como 
reingressar a docente em virtude da iminente entrega dos dados da plataforma Sucupira. A Profª. Wania 
informou que a docente tem um prazo para entregar até o final deste mês a indicação de um docente que 
assumirá suas orientações e questionou se o colegiado do programa irá permanecer com a tramitação. A 
Profª. Rosana esclareceu que sim. A Profª. Wania fará indicações de possíveis relatores externos para 
que a Profª. Rosana faça a indicação e encaminhe a documentação pertinente.       9 –  Correção do 
número de créditos –  PCL 4755 – Cognição e Linguagem (CI PGCL/CCH nº 080/15) – A Profª. 
Rosana pôs o assunto em votação, ressaltando que é apenas uma correção do número de créditos. A 
Câmara aprovou por unanimidade.  10 – Inclusão de disciplina fora do prazo: a)Carlos Alberto Manso 
López – DS – Cognição e Linguagem – a Profª. Rosana fez breve relato e colocou o assunto em 
votação. O Prof. Carlos Henrique esclareceu que o aluno colocou o código de uma disciplina e o nome de 
outra. A solicitação foi aprovada por unanimidade. b)Kivia do Carmo Palheta Gomes – DS – Engenharia 
de Reservatório e Exploração – ad referendum (CI 0422015-PG-LENEP/UENF) – a Profª. Rosana 
relatou que encontrou o pleito em tela e observou que o mesmo datava de 4 de novembro de 2015, e que 
por isso o aprovou ad referendum  e também por ser a disciplina projeto de tese. O ad referendum foi 
homologado por unanimidade. 11 – Minuta da Resolução CPPG que regulamenta defesas por 
videoconferência – a Profª. Rosana ressaltou que este é um desejo antigo desta Câmara e que, neste 
momento, com a escassez de recursos que a universidade enfrenta, é uma necessidade premente.  
Propôs a aprovação artigo por artigo. A Câmara aprovou o procedimento por unanimidade. A Profª. 
Rosana prosseguiu à votação:  Art. 1º - a Profª. Maria Cristina Canela sugeriu avaliar a possibilidade de 
utilização de salas que tenham recursos possíveis de realizar as defesas independente de serem ou não 
de videoconferência. A Profª. Rosana esclareceu que esta é a proposta, bastando haver ponto de internet 
já que a mídia pode ser qualquer uma. A Profª. Rosana esclareceu que é qualquer meio de interação de 
áudio e vídeo. A Profª. Maria Cristina Canela solicitou divulgar as salas da Universidade onde há ponto de 
internet e onde há o sistema funcionando.   O Prof. Aldo relatou que num imprevisto em seu Programa, 
uma defesa teve participação de um docente pelo Skype e que tudo correu muito bem. O Prof. Carlos 
Henrique ressaltou a necessidade de avaliar alternativas quando houver qualquer problema neste tipo de 
defesa. A Profª. Rosana ressaltou que num outro momento serão discutidas alternativas de defesa. 
Recomendou que o estudante sempre fizesse um teste com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência e 
encaminhe uma apresentação em Power Point para o membro externo. A Profª. Rosana esclareceu que 
os programas poderão regulamentar a resolução. O Prof. Aldo informou que em seu colegiado todos os 
artigos da minuta foram aprovados sem correções. O Prof. Leandro ressaltou a necessidade de 
regulamentar outros meios de defesa. A Profª. Sílvia questionou a forma de assinatura da ata de defesa 
sugerida. O Prof. Alessandro esclareceu que há um parecer a Procuradoria do Estado de São Paulo com 
relação à USP de que o servidor público tem fé pública. O Prof. Almy informou que a PGV não concorda 
que o pós-graduando não possa estar ausente. Se ele tiver com autorização para afastamento deveria 
poder participar por videoconferência. O Prof. Ricardo ressaltou a necessidade de que o discente atenda à 
burocracia.  O Prof. Messias ressaltou sua preocupação com a avaliação da CAPES. A Profª. Rosana 
consultará a CAPES e o CNPq sobre a possibilidade, mas sugeriu, por hora, retirar o parágrafo 4º. A 
Câmara aprovou por unanimidade. A Profª. Rosana salientou que é uma resolução por isso é dinâmica. O 
art. 1º foi aprovado com as modificações sugeridas. Art. 2º - a Profª. Wania manifestou sua dúvida quando 
houver ausência do orientador. A Profª. Rosana informou que outro membro será o presidente da banca, 
porém isso não o retira da orientação. O Prof. Messias sugeriu acrescentar que o membro que substituirá 
deverá assinar e fazer as observações. A Profª. Maria Cristina Canela solicitou a inclusão do parágrafo, 
explicitando que a assinatura da folha de rosto da tese deverá ser do participante externo. O artigo foi 
aprovado por unanimidade.  Art. 3º - houve sugestões de retirá-lo e também de mantê-lo. A Profª. Rosana 
ressaltou que se o membro só fala inglês é necessário que a tese esteja em inglês. Informou que em outro 
momento será feita uma resolução sobre a forma. A Profª. Maria Cristina Canela ratificou que acredita que 
o artigo seja desnecessário e manifestou sua preocupação com o idioma. A Profª.  Rosana pôs em 
votação, primeiro, a permanência do artigo e sete membros votaram a favor de mantê-lo. Em seguida, pôs 
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em votação a inclusão do idioma Espanhol e seis membros votaram a favor e um membro votou contra. 
Houve uma abstenção. Artigos 4º e 5º – foram aprovados sem qualquer manifestação ou sugestão. 
Resolução aprovada por unanimidade. 12 - Sistema Acadêmico na Pós-Graduação – A Secretária 
Acadêmica Valentina fez um breve relato sobre o assunto, já está havendo o cadastramento de disciplinas 
e turmas. Esclareceu que não há qualquer mudança nos procedimentos adotados anteriormente. Informou 
que muito provavelmente  problemas serão detectados, mas serão corrigidos. Esclareceu que o 
cadastramento de turmas será feito pelas coordenações, mas que a SECACAD fará a matrícula. Informou 
que todos os prazos serão cumpridos, pois o sistema foi feito com base no Regimento. Solicitou o apoio de 
todos. A Profª. Wania questionou como será a matrícula dos alunos especiais quando se inscreverem em 
mais de duas disciplinas. A Valentina esclareceu que a matrícula será feita em apenas duas disciplinas, as 
primeiras, como diz o Regimento.  O Prof. Ricardo questionou se haverá senhas para os discentes e para 
os docentes. A Valentina informou que sim e esclareceu que neste momento está gerando as senhas das 
coordenações. Informou que o aluno poderá imprimir relatórios de matrícula, histórico, entre outros itens. 
Quanto ao nada consta, o aluno poderá solicitar on line e se houver qualquer pendência o aluno já saberá. 
O Prof. Alessandro questionou sobre os prazos do calendário. A Valentina esclareceu que o sistema 
também está de acordo com o calendário. A Profª. Rosana solicitou esclarecimentos sobre a necessidade 
de nada consta também das bibliotecas e GRH. A Valentina esclareceu que é uma determinação que teve 
origem no GRH e foi aprovada pela Reitoria. Acrescentou que as disciplinas podem ser criadas a qualquer 
momento, porém só serão validadas quando a ementa da disciplina chegar à SECACAD. O Prof. Aldo 
questionou se ainda neste período é preciso encaminhar a ata de notas por escrito. A Valentina 
esclareceu que sim porque ainda está em teste. O Prof. Leandro perguntou sobre a reprovação. A 
Valentina esclareceu que o registro da reprovação desaparece quando o aluno refaz a disciplina e obtém 
conceito satisfatório. A Profª. Rosana agradeceu à Valentina pela participação e informou que ela sempre 
será convidada e  bem vinda.   13 – Outros Assuntos – a  Profª. Rosana pediu autorização para incluir os 
assuntos a seguir. A CPPG aprovou por unanimidade. a)Solicitações de credenciamento – PPGSP – a 
Profª. Rosana fez a leitura da documentação pertinente, enfatizando tratar-se de solicitação de 
credenciamento dos docentes Paulo Rodrigues Gajanigo, Silvia Regina Alves Fernandes e Mylene 
Nogueira Teixeira no Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política. A Profª. Rosana, atendendo à 
tramitação, sugeriu encaminhamento para relatoria. A Câmara decidiu encaminhar para a Profª. Sílvia 
Alícia Martinez por unanimidade.   b)Regimento interno PPGSP – a Profª. Rosana fez a leitura da 
documentação pertinente e sugeriu encaminhamento para relatoria. Após análise, a Câmara decidiu 
encaminhar para o Prof. Almy Júnior Cordeiro de Carvalho por unanimidade.  c)Inclusão de disciplina 
PSP 4723 – PPGSP – a Profª Rosana fez a leitura da documentação pertinente e colocou o assunto em 
votação. Após análise, a solicitação foi aprovada por unanimidade.  d)Estágio Sênior – Prof. Carlos 
Ramon Ruiz Miranda – parecer Profª. Roseane Marchezi Misságia – a Profª. Rosana fez breve relato 
sobre o assunto e a leitura do documento pertinente.  O Prof. Ricardo questionou se este seria o primeiro 
afastamento. O Prof. Leandro esclareceu que não, mas que o outro foi em 2007, o que permite uma nova 
solicitação. A Prof. Rosana sugeriu aprovação. Após análise, a Câmara aprovou por unanimidade. 
e)Solicitação de afastamento do campus – Monica Weber Tavares – LENEP – a Profª. Rosana fez a 
leitura da documentação pertinente e esclareceu que o afastamento será de fevereiro de 2016 a fevereiro 
de 2017 e que a estudante terá bolsa da CAPES. A Câmara aprovou por unanimidade afastamento do 
campus da pós-graduanda para realização de Doutorado Sandwich. A Profª. Rosana agradeceu a todos 
pela presença e aproveitou a oportunidade para solicitar que os coordenadores encaminhem suas 
demandas no prazo estabelecido para inclusão em pauta. O Prof. Ricardo parabenizou a Pró-Reitora pela 
celeridade na condução da pauta. Nada mais foi dito e não havendo mais nada a tratar, a reunião foi 
encerrada às 16h35min e eu, Etiene Marques Ambrosio Vazquez, lavrei a presente Ata que, depois de lida 
e aprovada, será assinada por mim, pela Presidente Prof.ª Rosana Rodrigues.  
 

Etiene Marques Ambrosio Vazquez   Prof.ª Rosana Rodrigues 

Secretária ad hoc    Presidente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação 


