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

Pauta: 1 – Informes; 2 - Aprovação da ata da 312ª Reunião da CPPG; 3 – Homologação resultado da 
seleção – PPGEC 2016/1; 4 – Cancelamento da disciplina – FIS 1711 – PPGCN; 5 – Solicitação de 
prorrogação de prazo de curso; 6 – Credenciamento de docentes: a) Silvia Regina Alves Fernandes – 
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PPGSP; b) Paulo Rodrigues Gajanigo – PPGSP; c) Mylene Nogueira Teixeira – PPGSP. 7 - Solicitação de 5 
afastamento do campus – Ana Carolina Barros de Freitas – PGA; 8 – Solicitação de entrega de versão 
final de dissertação fora do prazo – Fortunato Brunetti Lambert – PPGERN; 9 – Bolsas de Pós-graduação; 
10 – Outros assuntos. 
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A Presidente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG), Prof.ª Rosana Rodrigues iniciou a 
reunião após constatar quórum, e saudando a todos os presentes, apresentando e agradecendo a 
presença dos convidados senhora Ana Paula Dantier da Gerência de Recursos Humanos e senhores 
Paulo Roberto e Márcio Toledo da Gerência de Compras. Em seguida passou à abordagem dos itens em 
pauta. 1– Informes: a) PROAP/CAPES.  A profa Rosana iniciou o assunto informando que a Programação 15 
de Desembolso (PD) no valor de R$1.210,00 da contrapartida da UENF no convênio com a Capes já se 
encontra na lista de pagamentos a serem efetuados e em seguida passou a palavra ao Srs. Paulo, da 
Gerência de Convênios, e Márcio da Gerência de Compras que deram explicações sobre os trâmites para 
uso dos recursos Proap.  O Sr. Paulo disse que com o pagamento da PD, em março, os recursos do 
PROAP que correspondem a 25% do total previsto para 2015 estarão liberados e a Capes já poderá fazer 20 
o repasse dos 75% restantes, também referentes a 2015.  Ressaltou que é o que se espera após o 
pagamento da PD: a disponibilização em março.  Disse ainda que a execução desse convênio, com todas 
as despesas pagas deverá ocorrer até dezembro de 2016.  O Sr. Paulo relatou ainda que a Gerência de 
Compras elaborou um resumo dos pedidos por natureza de despesas coletados em cada coordenação.  
Informou que os pedidos de diárias e reembolsos já devem ser solicitados pelas Coordenações, seguindo-25 
se os trâmites de rotina.  A profa Rosana reforçou a informação de que os programas já podem se preparar 
para solicitar os pedidos de diárias e reembolsos.  Lembrou que a PROPPG e a Gerência de Convênios 
promoverão um treinamento sobre o SICONV para os secretários dos Programas a fim de tornar a 
execução do convênio Proap/Capes mais eficiente, a fim de que não se devolvam recursos ao final do 
exercício. A data do treinamento deverá ser definida em breve, assim que se encerrarem as atividades 30 
com o preenchimento da Plataforma Sucupira. Informou ainda que o Sr. Paulo não é mais o único servidor 
que atenderá aos Programas de pós-graduação, pois foram disponibilizados mais três servidores que 
atenderão aos Programas, e com isso, pretende-se mais agilidade no processamento das solicitações.  A 
profa Rosana agradeceu a presença dos servidores Paulo e Márcio que se dispuseram em atender 
prontamente às dúvidas que surgirem.  b) A profa Rosana informou que os bolsistas UENF terão o mesmo 35 
sistema de controle de frequência que os bolsistas CAPES e CNPq.  Em entendimento com o GRH e 
outros setores concluiu-se que os alunos bolsistas UENF, a partir de março do ano corrente, em caráter 
experimental, não terão mais folha de frequência para assinar.  Esta medida não exclui o dever do 
estudante de estar presente no laboratório e ser responsável por sua bolsa, sendo também dever do 
orientador estar atento à presença dos pós-graduandos.  A profa Rosana passou a palavra a Sra Ana 40 

Paula que esclareceu que esta medida abrange todos os estudantes com Bolsa UENF e que o orientador 
é o responsável pelo bolsista.  Disse ainda que não será necessário encaminhar documento que informe a 
frequência do bolsista, salvo na sua ausência.  Informou que é opção dos orientadores, se quiserem ter 
um controle mais efetivo dos bolsistas, utilizar uma folha não oficial, que será encaminhada por ela, como 
sugestão para tal controle.  A profa Rosana esclareceu também que, em qualquer data em que ocorra a 45 

defesa, o bolsista receberá o valor integral do mês corrente, como ocorre com a Capes.  A sra. Ana Paula 
reforçou que, ainda que o bolsista defenda no início do mês, ele fará jus ao pagamento da bolsa integral.  
O prof. Almy relatou que o CNPq não paga a bolsa correspondente ao mês quando o estudante defende 
até o décimo quinto dia do mês.  A sra. Ana Paula, ainda em sua fala, solicitou que os coordenadores 
atualizassem seus formulários e planilhas de exclusão e inclusão de bolsas, já encaminhadas aos 50 

programas, e exemplificou que, alguns programas mantêm formulários de quinze anos atrás.  A profa 
Rosana agradeceu a presença da Sra Paula que finalizou sua participação nesta reunião se 
disponibilizando a atender às coordenações dos Programas de Pós-graduação.  c) A profa Rosana 
informou que no dia 17 de fevereiro, reuniu-se com os Doutores Jerson Lima Silva (Diretor Científico da 
FAPERJ) e Eliete Bouskela (Diretora de Tecnologia da FAPERJ) quando se decidiu pela manutenção das 55 
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bolsas “cota 100”.  Outro assunto discutido naquele momento, segundo a profa Rosana, foi a PEC 19/2016 
que reduz em 50% o orçamento da FAPERJ. Na oportunidade, foi entregue pelo Magnífico Reitor, prof. 
Luís Passoni, uma nota, amplamente divulgada nos meios digitais e sociais, em apoio à FAPERJ. A profa 
Rosana, neste mesmo sentido, propôs que a CPPG também se manifeste publicamente contra a PEC 
19/2016, visto que tal medida se aprovada, trará grande prejuízo ao crescimento científico e tecnológico 60 

para o Estado do Rio de Janeiro.  O prof. Alessandro informou que a nota emitida pelo magnífico reitor 
está disponível na página da PROPPG no Facebook.  A profa Rosana informou também que haverá 
audiência pública em nove de março e a UENF foi convidada a participar em defesa da FAPERJ. Outro 
assunto discutido naquela reunião com saldo positivo foi abertura de novos editais da FAPERJ, com 
propostas voltadas para manutenção de equipamentos e reestruturação de cursos de graduação em 65 
universidades públicas.  Ainda na reunião na FAPERJ, foi tratado sobre a liberação dos recursos 
aprovados no edital de Apoio aos Programas de Pós-Graduação, cujo termo de outorga foi assinado em 
2015 e até o momento não se tinha notícia sobre o depósito dos recursos. O Dr. Jerson Lima informou 
sobre a expectativa de depósito ainda em Março.  A profa Rosana disse ainda que a Dra. Eliete Bouskela, 
diretora de tecnologia da FAPERJ, foi convidada para ministrar conferência na UENF e que aceitou o 70 
convite com satisfação. A data da conferência será definida em comum acordo com a pesquisadora. d) A 
profa Rosana informou que a PROPPG fez parte da comitiva de visita a ALERJ integrando apresentação 
do porquê a UENF estaria apta a realizar o papel da FENORTE culminando, na sua extinção no dia 23 de 
fevereiro. e) A profa Rosana informou que, em ofício, a Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação, 
solicitou a lista de bolsistas da COTA descentralizada com seus respectivos CPFs.  f) A profa Rosana 75 
informou que a Secretária Acadêmica da UENF, Sra Valentina Nogueira Morais Martins, encaminhou o 
documento CI/REIT/SECACAD Nº 015/2016 de 27/01/2016, agradecendo a comunidade acadêmica o 
apoio para realização da matrícula da primeira chamada do SISU que ocorreu com tranquilidade e 
organização. g) A profa Rosana informou que amanhã, dia 25/02/2016 será realizada a matrícula dos 
alunos especiais dos programas de pós-graduação, já utilizando o novo sistema acadêmico em formato 80 
digital.  Neste item de informes a profa Sílvia disse que a ficha de matrícula dos alunos especiais possui 
campos que merecem julgamento de relevância, como por exemplo, citou o campo “Data de emissão”, 
relacionada ao RG do candidato.  A profa Rosana solicitou que os coordenadores encaminhassem as 
sugestões para adequação das referidas fichas.  h) A profa Rosana informou que o curso latu senso na 
área de Residência Médica em Medicina Veterinária, passou a ser de responsabilidade da PROPPG, 85 
seguindo-se determinação do jurídico, para atender aos aspectos legais estabelecidos pelo MEC. i) O prof. 
Fernando Saboya Albuquerque Jr., ainda neste item, informou que o Laboratório de Engenharia Civil 
receberá o prof. Luigi Torre amanhã, dia 25/06/2016 que executará um ensaio e ministrará palestra na 
sexta-feira dia 26/06/2016 no auditório do referido laboratório. j) A profa Wânia Amélia agradeceu o apoio 
desta Pró-reitoria ao Programa de Sociologia Política na realização da aula inaugural em 2016.  2 - 90 

Aprovação da ata da 312ª Reunião da CPPG – A ata foi aprovada por cinco votos a favor e duas 
abstenções.  3 – Homologação resultado da seleção – PPGEC 2016/1 – a Profª. Rosana apresentou os 
alunos aprovados no processo de seleção de alunos especiais 2016/1 dos Programas de Pós-graduação 
em Engenharia Civil.  O resultado foi homologado com a aprovação unânime. 4 –  Cancelamento da 
disciplina – FIS 1711 – PPGCN – A profa Rosana fez a leitura do documento pertinente, CI-CCT-PPGCN 95 

nº 140/2016 de 29 de janeiro do ano corrente em que justifica tal requerimento, fora do prazo devido à 
licença médica do professor Roberto Trindade Faria Junior, que o impossibilitou de ministrar a disciplina 
em tela.  A profa Rosana ofereceu a palavra à profa Cristina que esclareceu que professor Roberto 
acreditava que seria possível, mesmo após tratamento, concluir a disciplina o que não foi possível.  A 
solicitação em tela foi colocada em votação tendo aprovação unânime. 5 – Solicitação de prorrogação 100 
de prazo ad referendum – A profa Rosana relatou que os estudantes apresentaram toda a documentação 
pertinente que justifique o requerimento: a) Do curso da Engenharia Civil, a aluna Ana Paula Ribeiro 
Sarmet Moreira Smiderle. Após votação, a solicitação foi homologada por unanimidade sendo a extensão 
do prazo até 06/06/2016.  b) Do curso de Engenharia Civil, a aluna Rafaela Screnci da Costa Ribeiro. Após 
votação foi aprovada extensão do prazo para até 22/08/2016.     c) Do curso de Ecologia e Recursos 105 
Naturais, aprovação para mais 06 (seis) meses dos alunos Beatriz Ferreira Araújo, Jomar Marques da 
Silva Júnior, Maria Angélica da Conceição Gomes, para 30/09/2016, Letícia de Souza Gomes, para até 
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30/08/2016; aprovação para mais 04 (quatro) meses dos alunos Andréia Magro Moraes, até 04/08/2016 e 
Lucas da Silva Azevedo para até 30/06/2016. A profa Rosana salientou que alguns programas 
apresentaram um número muito elevado de pedidos de prorrogação de prazo, e que devem receber 110 

melhor atenção dos coordenadores dos programas. O prof. Alessandro alertou que os secretários devem 
estar atentos também ao fato de que o mês da matrícula é incluído no prazo.  A proposta é que estas 
solicitações sejam aprovadas, pois estão dentro do prazo, exceto para dois alunos que estão em 
desacordo em função da data de matrícula. O requerimento foi aprovado por unanimidade.  O prof. 
Ricardo lembrou que no momento destinado a elaboração do novo regimento que sejam incluídos critérios 115 

que melhor atendam as definições dos prazos.  A profa Rosana disse neste item, que está implantando um 
sistema de acompanhamento dos Programas que inclui acesso à plataforma Sucupira de todos os 
programas e estudo das respectivas áreas a fim de estabelecer protocolos de gestão visando o aumento 
da nota do todos os programas da UENF.  Disse ainda que esse quadro não pode ser mudado de um dia 
para o outro e que para isto, convoca toda a comunidade para realização de um trabalho em conjunto, 120 

fortalecendo os programas de pós-graduação.  O prof. Alessandro disse que alguns programas deverão 
iniciar seu trabalho na Plataforma Sucupira mais cedo que outros para que o trabalho seja melhor 
elaborado, com auxílio com outras coordenações que já apresentam um trabalho bem estruturado;  6 – 
Credenciamento de docentes: a) Silvia Regina Alves Fernandes – PPGSP; b) Paulo Rodrigues Gajanigo 
– PPGSP; c) Mylene Nogueira Teixeira – PPGSP. A profa Rosana informou que solicitou relatoria à profa 125 
Silvia Alicia Martinéz, que após análise considerou aprovada solicitação de credenciamento dos docentes 
em tela.  As solicitações de credenciamentos foram aprovadas por unanimidade. 7 – Solicitação de 
afastamento do campus – Ana Carolina Barros de Freitas – PGA (CI UENF/CPGA N 011)  A Profª. 
Rosana introduziu o assunto relatando que a aluna irá desenvolver a parte experimental de seu projeto no 
Instituto de Zootecnia em Nova Odessa – SP, no período de 20/02 a 15/07/2016. A solicitação foi 130 
aprovada por unanimidade. 8 – Solicitação de entrega de versão final de dissertação fora do prazo – 
Fortunato Brunetti Lambert – PPGERN - A profa Rosana fez um breve relatou sobre o assunto.  A 
solicitação foi aprovada por unanimidade.  A profa Rosana atentou para o número atual de cópias das 
versões finais de teses e dissertações que devem ser entregues às coordenações dos programas.  Sua 
atenção se deve ao fato de entender que trata-se de um número além do necessário e que deveria ser 135 
reconsiderado. Em seguida propôs a elaboração de uma resolução que regulamente a impressão de teses 
que correm em sigilo devido a registro de patentes e direitos autorais.  O prof. André questionou sobre 
quais as medidas devem ser tomadas com a finalidade de proteger as informações sigilosas.  O prof. 
Alessandro relatou que na ata de defesa deve constar um campo de comprometimento de não reprodução 
das teses e dissertações.  A profa Rosana disse ainda que é possível suprimir as informações mais 140 
importantes de tais dados nas versões que são encaminhadas aos membros das bancas e que os 
participantes da defesa devem assinar um termo de sigilo.  9 – Bolsas de Pós-graduação – A profa 
Rosana disse que realizou um trabalho de agrupamento de informações obtidas dos programas de pós-
graduação e dos dados obtidos, destacou os dados relevantes, delineando assim os perfis dos programas 
de Pós-graduação da UENF.  Os dados foram apresentados em gráficos, e a Pró-Reitora informou que 145 
esses seriam disponibilizados aos Coordenadores e, posteriormente, divulgados na página da ProPPG .  
Destacou que 230 professores da UENF estão vinculados a programas de pós-graduação da UENF dos 
quais 202 são docentes permanentes.  A profa Rosana disse ainda que as particularidades devem ser 
acompanhadas para melhor serem apresentadas na avaliação da CAPES.   A profa Rosana disse que em 
2016 estará empenhada em realizar um trabalhado não apenas em produção acadêmica, mas de um 150 

acompanhamento incisivo e participativo a cada um dos programas. Como resultado do acompanhamento 
dos programas será identificado quais são os pontos necessários que mais merecem atenção que reflita 
em obtenção de melhores notas dos programas. Acrescentou que uma plataforma sucupira mal 
preenchida refletirá numa baixa de nota.  O prof. Alessandro disse que um dos itens preocupantes 
analisados nesse agrupamento de dados é o fluxo discente.  A profa Rosana apresentou em gráfico as 155 

bolsas por agência de fomento (CAPES, CNPq, FAPERJ, UENF) para cada Programa, finalizando com a 
apresentação do gráfico que reflete o recurso investido.  O prof. Almy questionou sobre o número de 
alunos sem bolsa.  A profa Rosana disse que essa informação será obtida no momento em que este 
trabalho for realizado individualmente com cada programa.  10 – Outros assuntos. A) Solicitação do 
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prof. Oscar.  A profa Rosana relatou que o prof. Oscar está realizando a seleção do PROFMAT, cujas 160 
regras não são definidas pela UENF, mas sim pela rede de instituições que compõem o PROFMAT, 
liderados pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM).  Esclareceu que no edital já encaminhado pela 
rede banca organizadora para a seleção de candidatos para o Mestrado Profissional em Matemática, 
consta de que o critério de desempate fica a cargo da instituição que está realizando a seleção.  A profa 
Rosana apresentou a sugestão para desempate encaminhada pelo prof. Oscar que utilizou os mesmos 165 
critérios utilizados em outras instituições, que são ser professor da rede pública de ensino e o quesito 
idade (em caso de empate, o candidato com mais idade seria o que conquistaria a vaga).  Disse ainda que 
a assessoria jurídica indicou que apenas o quesito idade já contemplaria o critério de desempate.  B) 
Emissão de nada consta: A profa Rosana informou que duas alunas solicitaram que a ProPPG autorizem 
a realização da defesa sem o nada consta pelo fato da SECACAD não ter a informação do diploma de 170 

graduação. Num dos casos, a emissão do diploma está suspensa pela Universidade de Montes Claros 
(instituição pública, reconhecida pelos pares), que é a instituição de origem da estudante e só voltará a ser 
feita após visita do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais. No outro caso, a solicitação de 
diploma foi feita, e o mesmo encontra-se em fase de confecção na Universidade de origem. Nos dois 
casos, as pós-graduandas apresentaram documentação que possibilita verificar que houve conclusão dos 175 

cursos anteriores. A profa Rosana disse que já consultou o jurídico que relatou que as alunas através de 
uma liminar podem requisitar o “nada consta”.  O prof. Carlos Henrique sugeriu que se estabeleça que a 
partir da renovação da matrícula é obrigatório estar quite com os documentos.  A profa Rosana acredita 
que esse problema deverá ser sanado com a implantação do sistema.  O prof. Ricardo disse que este 
assunto tem que ser fundamentado por um parecer jurídico. O prof. Almy disse que a defesa da 180 

dissertação ou da tese não dá direito ao diploma, sendo apenas mais um passo para requerimento do 
diploma.  Nos dosi casos, a CPPG entendeu a excepcionalidade das situações relatadas, e concluiu que 
as estudantes não poderiam ser prejudicadas por ações que estão acima de sua capacidade de decisão. 
Esta câmara deferiu a solicitação de defesa sem nada consta para as duas pós-graduandas, devendo as 
mesmas apresentarem esse documento antes da emissão do diploma pela UENF. B) Solicitação de 185 
recurso a indeferimento de rematrícula de 4 (quatro) estudantes do programa de Pós-Graduação 
em Biociências e Biotecnologia posterior a defesa de tese.  A profa. Rosana explicou que os referidos 
estudantes e seus respectivos orientadores entraram com recurso na ProPPG para que a CPPG avaliasse 
a situação, rogando pela autorização da defesa das teses em caráter de excepcionalidade, visto que muito 
esforço, empenho e recursos financeiros já tinham sido envidados pela instituição e que todos já 190 
apresentavam trabalhos submetidos, alguns deles já com retorno de pequenas modificações sugeridas 
pelos periódicos. Explicou ainda que levou o assunto para a Assessoria Jurídica que orientou a Pró-
Reitora sobre as possibilidades de processos e recursos que podem ser impetrados pelos estudantes, 
inclusive mencionando o fato de que as resoluções da CPPG e dos programas que influenciem na vida 
acadêmica do estudante devem passar pelo COLAC. A profa Olga,solicitou que fosse colocado em pauta, 195 
antes da análise do recurso do estudantes, a documentação enviada à CPPG comunicando a decisão do 
colegiado PGBB solicitando o desligamento dos alunos após 72 meses de curso. A Porfessora fez um 
relato sobre as implicações negativas que a decisão de acatar a solicitação dos alunos trariam  para o 
PGBB. Informou que o PGBB segue na íntegra o Regimento da Pós graduação da UENF, acrescido de 
uma única Resolução que impõe o aceite de uma publicação para conferir o grau de Doutor. Esta é uma 200 
proposta em total concordância com comitê “Ciencias Biológicas I, no qual o programa está inserido. A 
Professora salientou que entende a repercursão negativa no tempo de titulação, mas que este fator 
represetna 10 % do conceito do Programa e que a defesa de tese, sem artigo, compromete seriamente o 
conceito do Programa.  Os  alunos submeteram seus manuscritos, mas, apesar de toda a extensão no 
prazo, ainda não apresentaram o aceite do mesmo.,  A Professora Ressaltou que esse critério foi proposto 205 

para possibilitar manter e elevar a nota do Programa.  Vários professores se manifestaram a favor do 
pleito dos estudantes, entendendo que o caso é de excepcionalidade e que prejuízos maiores adviriam 
para o Programa caso as quatro teses fossem “perdidas” ao não serem defendidas .  Os conselheiros se 
manifestaram ainda ressaltando que a CPPG é uma câmara de recursos, podendo deliberar de forma 
contrária ao que foi feito pelas instâncias anteriores. Entenderam ainda que o fato de Comissão 210 

Coordenadora do Programa manter a decisão de não permitir a defesa foi coerente com sua resolução, 
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porém a CPPG deve ter uma visão mais abrangente do caso.  Após análise e amplo debate sobre o fato a 
profa Rosana propôs a votação para autorizar ou não a defesa dos alunos no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, entretanto, houve assentimento dos conselheiros de que o prazo deveria ser estendido 60 (sessenta 
dias). Foram registrados 06 votos a favor, 01 voto contra (Prof. Ricardo) e 02 abstenções (Professoras 215 
Wania e Olga).  C) A profa Olga relatou que os alunos de doutorado ingressos em 2016 ficarão 01 (um) 
mês sem bolsa.  Questionou se há alguma possibilidade desses alunos serem cobertos por uma bolsa e a 
profa Rosana informou que é possível, mas é preciso verificar como essa situação se refletirá nas futuras 
folhas de pagamento.  A profa Olga também questionou sobre a bolsa auxílio tese porque desconhece a 
existência dessa bolsa.  A profa Rosana disse que no passado a Capes mantinha esse auxílio, mas que 220 
este foi suspenso e não tem a informação de sua existência atualmente e que consultará a CAPES sobre 
a essa possibilidade. Nada mais foi dito e não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 
17h11min e eu, Mariane Barreto Rosa Azevedo, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será 
assinada por mim, pela Presidente Prof.ª Rosana Rodrigues. 
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