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A Reunião teve início às 14h e 13min, na sala de reuniões da ProPPG, no prédio P9.
Pauta: 1. Informes; 2. Aprovação da ata da 313ª Reunião da CPPG; 3. Pagamento de bolsas – convidada
– Rose Silva – Subgerente da GRH ; 4. Matrícula dos Alunos Especiais; 5. Solicitação de revalidação de
diploma –Odile Elise Augusta Reginensi –CI PPGSP/CCH/UENF Nº 020/2016; 6 . Credenciamento de
docentes: a)Profª. Luana Pereira de Moraes – CI UENF/PGV/nº 024/2016; b)Profª. Meire Lelis Leal
Martins – CI UENF/CPGA nº 032; c)Dr. Ricardo Lopes Dias da Costa – CI UENF/CPGA nº 033; 7.
Solicitação de extensão de prorrogação de tempo de curso – CI UENF/CPGA nº 031; 8. Edital de Seleção
02/2016 do Programa de Residência em Medicina Veterinária – CI UENF/REIT nº 029/2016; 9. Emissão
de conceito fora do prazo – CI PGCL/CCH nº 011/16; 10. Solicitação de entrega de versão final fora do
prazo – CI PGPS/CCH nº 006/16; 11. Prorrogação de prazos para defesa – PROFMAT –CI CCT/CPPGM
nº 010/2016; 12. Minuta da Resolução CPPG nº 002; 13. Regimento Geral da Pós-Graduação; 14. Outros
Assuntos.
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A Presidente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG), Prof.ª Rosana Rodrigues iniciou a
reunião às quatorze horas e treze minutos, saudando a todos os presentes e agradecendo a presença. Em
seguida passou à abordagem dos itens em pauta. Agradeceu aos professores Leandro e Sílvia pela
participação na coordenação dos seus respectivos programas, já que os mesmos encerraram seu
mandatos. 1– Informes: a) Representantes CPPG – CCH – a Profª. Rosana fez a leitura do documento
pertinente, informando que os representantes efetivos indicados pelo CCH são os professores Carlos
Henrique Medeiros de Souza e Wania Amélia Belchior. b) Acesso à UENF impedido – a Profª. Rosana
fez a leitura da correspondência do Prof. Messias narrando as dificuldades trazidas pelo acesso impedido
à UENF no momento do fechamento da universidade. Em seguida, esclareceu que a Administração tem
tentado resolver o problema e tem procurado conscientizar as pessoas que estão à frente de tais
movimentos, já que o esvaziamento do campus não traz qualquer resultado positivo. c)Prorrogação de
curso aprovado pela Coordenação – a Profª. Rosana informou as prorrogações de tempo de curso
aprovadas pelos programas, ressaltando sua preocupação com a avaliação da Capes. d)Coordenadora
eleita do Programa de Políticas Sociais – a Profª. Rosana informou que a Profª. Paula Mousinho Martins
foi eleita coordenadora do Programa a partir de abril. e)Orientações da Profª. Márcia Leitão Pinheiro –
a Prof.ª. Rosana fez a leitura do documento pertinente, informando que as orientações da supracitada
docente já foram transferidas para outros docentes, ressaltando que ainda não foi recebido pela ProPPG,
o parecer do relator externo sobre o recurso da mesma. f) Plataforma Sucupira – prazo até 1º de abril –
a Profª. Rosana ressaltou que o prazo, até o momento, está mantido pela CAPES e que os programas
devem cumpri-lo. g)Modalidades de bolsas da ProPPG/Orçamento/Distribuição – a Profª. Rosana fez
uma apresentação dos dados dos Programas de Pós-Graduação, ressaltando que a extração destes
dados busca estimular a tomada de providências para sanar os problemas de cada Programa. O Prof.
Alessandro informou que os dados já estão sendo tratados com as especificidades de cada Programa. A
Profª. Rosana ressaltou a importância dos mesmos, principalmente sobre as bolsas de produtividade, para
a avaliação da Capes. Em seguida, passou a expor os dados de distribuição dos recursos da ProPPG,
ressaltando que foram devolvidos R$409.000,00 em 2015, o que acarretou uma diminuição da verba
destinada para 2016, implicando na não implementação de 21 bolsas de doutorado ou 31 de mestrado.
Informou também que, nesta data, no campus da Universidade, há 39 estudantes de pós-graduação sem
bolsa. Informou que, como não há possibilidade de pagamento de retroativos, acredita-se na possibilidade
de, no futuro, implementar estas bolsas. Além disso, ressaltou que tem algumas sugestões para incentivar
a melhoria do uso dos recursos. h)Inclusão/Exclusão de disciplinas – A Profª. Rosana informou que tem
recebido solicitações de inclusão e exclusão de disciplinas que não têm sido recebidas pela SECACAD em
virtude da greve dos servidores. A Sra. Valentina, Secretária Acadêmica, falou sobre o Sistema
Acadêmico, recém implantado e informou que o calendário atual está em desacordo com o calendário
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oficial. Informou também que, hoje, com o sistema acadêmico em fase experimental, o aluno pode fazer
seu plano de estudos e as subseqüentes inclusões e exclusões. Ressaltou que este momento, em que o
sistema está sendo implantado é crítico, pois os problemas são imprevisíveis, estão surgindo e sendo
resolvidos. Solicitou paciência porque até sexta-feira (1/4/2016)) muitos itens estarão

resolvidos.

Exemplificou o problema das disciplinas de Estatísticas para os Programas de Produção Vegetal e
Genética e Melhoramento Vegetal. O Prof. Carlos Henrique solicitou que haja um link para um tutorial que
explique a utilização do sistema. Também relatou que tem dado aos alunos os históricos de conferência
porque os estudantes não têm conseguido atendimento na SECACAD. O Prof. Messias ressaltou que o
sistema acadêmico tem que atender à realidade da Universidade, exemplificando, também, o caso das
Estatísticas, já que se o aluno que já cursou a disciplina, não pode ter que refazê-la por causa do Sistema
Acadêmico. A Sra. Valentina esclareceu que, para o Sistema, os alunos de Mestrado e de Doutorado são
diferentes. O Prof. Messias entende que não deveriam ser, ressaltando que as disciplinas já cursadas no
Mestrado e que não foram incluídas no plano de estudos do Doutorado para aproveitamento de créditos,
não deveriam ser cursadas novamente, mesmo em caso de pré-requisitos. A Profª. Rosana sugeriu que o
Sistema Acadêmico seja ponto de pauta de uma próxima reunião extraordinária da CPPG em data a ser
agendada, após o retorno das férias da Sra. Valentina. O Prof. Ricardo Augusto ressaltou que as regras
regimentais não foram obedecidas e devem ser, já que não existe aproveitamento de disciplina com o
conceito C. Os membros assentiram de fazer uma próxima reunião para tratar o assunto. A Profª. Janie
sugeriu que o responsável pelo sistema participe desta reunião. A Profª. Rosana informou que assim será.
O Prof. Carlos Henrique solicitou esclarecimentos sobre o chancelamento das exclusões e inclusões das
disciplinas. A Valentina informou que elucidará na próxima reunião. A Profª. Rosana sugeriu uma reunião
informativa com os alunos do Programa. Os coordenadores concordaram. i)Nada Consta – Bibliotecas –
dispensa para defesa – a Profª. Rosana informou que tem recebido solicitações de emissão de Nada
Consta das bibliotecas, já que algumas estão fechadas no período da greve dos servidores. Informou que
autorizará as defesas sem o Nada Consta para os que fizerem solicitação por escrito, mas ressaltou que o
“Nada Consta” deverá ser entregue, impreterivelmente, para pleitear o diploma. j)Documento em favor
da FAPERJ – a Profª. Rosana informou que, hoje, está havendo mais uma reunião na ALERJ para tentar
garantir os 2% do orçamento da FAPERJ e solicitou que a Câmara endosse o documento da SBPC a fim
de publicizá-lo no âmbito da UENF. A CPPG assentiu. k)PROAP – a Profª. Rosana informou que as
solicitações estão sendo recebidas, porém as mesmas estão na ProPPG, já que, em virtude da greve dos
servidores, o protocolo da DGA não está dando andamento. Informou também que há uma estimativa de
que até 15 de abril serão resolvidos os problemas governamentais que impedem o uso do recurso Proap.
2 – Aprovação da ata da 313ª Reunião da CPPG – a Profª. Olga solicitou que a ata seja analisada na
próxima reunião porque não teve tempo de lê-la e um dos assuntos em pauta, particularmente, teve
reflexos no Programa de Biociências e Biotecnologias. A Câmara decidiu analisar a ata na próxima
Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - 28013-602
Tel.: (22) 2739–7012 - Fax: (22) 2739-7173 - correio eletrônico: proppg@uenf.br

reunião. 3 – Pagamento de bolsas – convidada – Rose Silva – Subgerente da GRH – A Profª. Rosana
informou que a servidora Rose Silva não pode comparecer. Informou que a UENF não poderá mais fazer
pagamentos retroativos de bolsa por causa do novo sistema implantado em todos os órgãos estaduais.
Portanto, solicitou aos coordenadores que se atenham aos prazos, ressaltando que todas as solicitações
de inclusão e/ou exclusão devem estar na ProPPG até o dia 10 de cada mês. 4 – Matrícula dos Alunos
Especiais – A Profª. Rosana relembrou que, por decisão da CPPG, as inscrições de alunos especiais
serão posteriores as inscrições dos alunos regulares. As inscrições dos alunos especiais devem ser feitas
somente em duas disciplinas e não só a matrícula. Além do mais, deve haver uma limitação do número
destes alunos, já que o objetivo é que as turmas sejam formadas por alunos regulares. 5 – Solicitação de
revalidação de diploma – Odile Elise Augusta Reginensi – CI PPGSP/CCH/UENF Nº 020/2016 – a
Profª. Rosana colocou o assunto em discussão. A Profª. Wania esclareceu que a demora foi em
decorrência da tese estar em francês e do momento de crise do Programa quando foi necessário reavaliar
o credenciamento da docente, entre outras providências tomadas em 2015. O assunto foi encaminhado
para votação. Houve duas abstenções. A revalidação foi aprovada pelos demais membros.

6 –

Credenciamento de docentes: a)Profª. Luana Pereira de Moraes – CI UENF/PGV/nº 024/2016 – a
Profª. Olga, relatora, informou que a docente atende às regras de credenciamento e propõe o
credenciamento. A CPPG aprovou por unanimidade.

b)Profª. Meire Lelis Leal Martins – CI

UENF/CPGA nº 032 – o Prof. Messias, relator, ressaltou que as normas foram atendidas e que seu
parecer foi favorável. A CPPG aprovou por unanimidade. c)Dr. Ricardo Lopes Dias da Costa – CI
UENF/CPGA nº 033 – o Prof. Messias, relator, ressaltou que as normas foram atendidas e que seu
parecer foi favorável. CPPG aprovou por unanimidade. 7 – Solicitação de extensão de prorrogação de
tempo de curso – CI UENF/CPGA nº 031 – a Profª. Rosana fez o encaminhamento do pleito ao Prof.
Leandro para relatoria. O assunto será pauta da próxima reunião. 8 – Edital de Seleção 02/2016 do
Programa de Residência em Medicina Veterinária – CI UENF/REIT nº 029/2016 – a Profª. Rosana
informou que aprovou ad referendum em virtude da urgência do assunto. Em seguida deu vista aos
membros para análise. A CPPG homologou por unanimidade. 9 – Emissão de conceito fora do prazo –
CI PGCL/CCH nº 011/16 – o Prof. Carlos Henrique fez breve relato sobre o assunto, ressaltando que o
artigo da discente só foi publicado em janeiro e que por isso o conceito foi dado somente agora. A CPPG
aprovou o pleito por unanimidade. 10 – Solicitação de entrega de versão final fora do prazo – CI
PGPS/CCH nº 006/16 – a Profª. Rosana relatou o caso e pôs o assunto em discussão, ressaltando que os
exemplares estão prontos. Em seguida, deu vista dos documentos aos membros. A CPPG aprovou por
unanimidade. 11 – Prorrogação de prazos para defesa – PROFMAT –CI CCT/CPPGM nº 010/2016 – a
Profª. Rosana fez o relato sobre o caso, ressaltando que os prazos regimentais estão sendo respeitados.
O Prof. Oscar fez esclarecimentos, ressaltando que os registros dos estudantes são feitos em dois
cadastros, um da UENF e outra da Sociedade Brasileira de Matemática.

A Câmara aprovou por
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unanimidade. 12 – Minuta da Resolução CPPG nº 002 – a Profª. Rosana informou que não foi feito um
encaminhamento prévio porque o assunto também terá que ser tratado com Agencia de Inovação da
UENF. Informou, também, que já conversou rapidamente com o assessor de patentes, mas ainda há o que
se discutir em virtude da peculiaridade do tema. Assim, fez a distribuição da minuta para que esta fosse
discutida junto às Coordenações e laboratórios, e o assunto será tratado na próxima reunião com a
presença do Diretor da Agência de Inovação. Juntamente com a minuta foi encaminhado um termo de
confidencialidade para análise dos membros. 13 – Regimento Geral da Pós-Graduação – A Profª.
Rosana ressaltou que o regimento geral da pós-graduação é de responsabilidade da CPPG, propondo
que, neste momento, seja alterado o artigo 5º que trata da composição da CPPG , salientando que sua
proposta é que todos os coordenadores tenham direito a voto, e não apenas os membros da câmara. Foi
lido o trecho correspondente ao artigo 5 o com a nova redação proposta e solicitou-se aos Coordenadores
que levassem o assunto para discussão nas Comissões Coordenadoras dos Programas, porém, os
Coordenadores decidiram por votar imediatamente o tema. A proposta foi aprovada por unanimidade. Em
seguida, passou-se à análise do art. 73 do Regimento Geral que trata do número de exemplares de
dissertação/tese, sugerindo-se que fosse feita a entrega de apenas um exemplar impresso e uma cópia
digital, ao invés de oito exemplares. O Prof. Carlos Henrique sugeriu que sejam entregues dois
exemplares. A Profª. Janie sugeriu que seja entregue, no mínimo, um exemplar. Assim, cada programa
pode regulamentar o número, atendendo à sua especificidade. A Câmara assentiu, após discussão, que
deve ser, no mínimo, um exemplar, por 4 votos a 3. Acrescentando que em casos específicos, os
programas poderão solicitar um maior número de cópias. As sugestões de alteração foram aprovadas por
unanimidade. 14 – Outros Assuntos: a)Calendário PROFMAT – a Prof. Rosana fez a leitura do
documento pertinente, ressaltando que o PROFMAT tem calendário diferente do calendário da UENF. A
Câmara aprovou por unanimidade. b)Solicitação de autorização para afastamento para o Exterior –
PGBB – a Profª. Rosana fez a leitura do documento pertinente, de afastamento da pós-graduanda Laís
Pessanha de Carvalho para treinamento de maio a junho na Alemanha. A Profª. Rosana solicitou que o
processo seja instruído com a concordância do orientador. A Profª. Olga informou que fará o
encaminhamento, informando que o assunto foi aprovado no colegiado do Programa. A CPPG aprovou o
pleito por unanimidade, condicionando-o à entrega da anuência do orientador. Nada mais foi dito e não
havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 16h11min 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 AmbrosioVazquez

Prof.ª Rosana Rodrigues

Secretária ad hoc

Presidente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação
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