5

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro– UENF
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPPG

ATA DA 316ª REUNIÃO DA CÂMARA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE
10

ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO
REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2016

15

20

25

30

MEMBROS PRESENTES:
Profª. Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação – Presidente
Prof. Leandro Rabelo Monteiro – CBB
Profª. Maria Cristina Canela Gazotti – CCT
Profª. Olga Lima Tavares Machado- CBB
Prof.Ricardo Augusto Mendonça Vieira – CCTA
Profª. Wania Amélia Belchior Mesquita – CCH
Pós-graduando Jacques Coimbra
CONVIDADOS PRESENTES:
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 10min, na sala de reuniões da ProPPG, no prédio P9.
Pauta: 1. Informes; 2.Aprovação da ata da 315ª reunião da CPPG; 3. Solicitação de prorrogação do tempo
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de curso – Ana Paula Ribeiro Sarmet Moreira Smiderle – PGEC – CI UENFCCT/CPPGEC nº 039/2016; 4.
Solicitação de credenciamento de coorientador – Nível III – Prof. André Oliveira Guimarães – CI
UENF/PGV/Nº 063/2016; 5.Linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Sociologia política –
CI PPGSP/CCH/UENF Nº 049/2016; 6. Solicitação de afastamento do país: a)Hélia Coelho Mello Cunha –
Cognição e Linguagem; b)Larissa Cristina Cruz Brum – Cognição e Linguagem; 7.Resolução CPPG nº 002
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– minuta da resolução que regulamenta realização de defesas fechadas de dissertação, tese e exame de
qualificação por razões de sigilo de patentes e afins; 8. Representante da CPPG no COLAC; 9. Regimento
Interno do Programa de Pós-Graduação da UENF; 10. Calendário de reuniões com os Programas; 11.
Regimento Geral de Pós-Graduação da UENF; 12. 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 nove minutos, saudando a todos os presentes e agradecendo a presença.
Apresentou o servidor Maurício como mais novo integrante da equipe da ProPPG., informando que ele
será responsável pela implementação das bolsas. Informou que a servidora Adriana foi cedida
temporariamente à SECACAD. Em seguida já apresentou o levantamento feito pelo servidor, juntamente
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com o Alan, outro servidor recebido pela ProPPG. Em seguida passou à abordagem dos itens em pauta. 1.
Informes – a)Acesso ao SAC – Demanda Social – a Profª. Rosana informou, distribuindo ofício da
CAPES, que o acesso ao site Demanda Social só poderá ser feito por duas pessoas da instituição,
ressaltando que os demais acessos serão excluídos. Ressaltou que o PNPD é um acesso diverso. O Prof.
Almy questionou o acesso neste caso. A Profª. Rosana ratificou a informação. b)Documentação para
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concessão de bolsa UENF – termos de outorga – informou que a ProPPG continua recebendo termos
de outorga com informações incompletas, fichas cadastrais desatualizadas etc. Salientou que os
documentos incorretos serão devolvidos e as bolsas correspondentes só serão implementadas após a
correções pertinentes. c)Prorrogação de curso – informou que os programas de Produção Vegetal,
Engenharia e Ciência dos Materiais e Engenharia Civil encaminharam solicitações de prorrogação de
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prazo. Também ressaltou que os discentes não tinham Lattes, ressaltando aos coordenadores a
necessidade de solicitar aos seus discentes que o façam. Também evidenciou que o Programa de
Sociologia Política aprovou sete prorrogações de curso de Doutorado, apesar do momento crítico em que
está passando. O Prof. Almy ressaltou que a norma regimental que permite as prorrogações não favorece
os cursos. Evidenciou que os problemas geralmente giram em torno dos docentes e não dos prós-

65

graduandos. A Profª. Rosana aproveitou a oportunidade para ressaltar que analisa as solicitações
apresentadas sempre. d)Permuta de bolsas CAPES entre Programas – informou também que a CAPES
encaminhou ofício, mantendo as cotas da UENF e permitindo a permuta de cotas entre os Programas,
entre 1 de junho em 30 de setembro. Informou que a UENF, hoje, possui três bolsas não utilizadas.
Esclareceu que a transferência é transitória e não definitiva. Informou também que a Ciência Animal já

70

optou por fazer a transferência e sua proposta é que vá para a Produção Vegetal que está no mesmo
Centro. Os conselheiros concordaram. e)Solicitação de compra PROAP – a Profª. Rosana Rodrigues
solicitou aos coordenadores que tenham atenção na gestão do uso dos recursos do PROAP. O Prof.
Ricardo Augusto questionou se a ProPPG irá gerir os recursos dos Programas. A Profª. Rosana informou
que a ProPPG somente irá opinar, sugerir a fim de que haja o melhor uso possível destes recursos.

75

Salientou que a utilização já é difícil por causa das normas estaduais que norteiam a tramitação. Na
oportunidade, informou que docente de férias não pode receber recursos de diárias. f)Resposta à
cobrança da CAPES sobre duplicidade de bolsas – informou que até o momento recebeu dos
programas de Ciências Naturais, Ciência Animal e Engenharia Civil. Solicitou que aos programas de
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Produção Vegetal e Políticas Socais ainda não apresentaram suas respostas. g)Mostra de Pós80

Graduação – a Profª. Rosana relatou que o trabalho tem sido em conjunto com a Extensão, sedimentando
a idéia de Pesquisa e Extensão em conjunto. 2.Aprovação da ata da 315ª reunião da CPPG – aprovada
por unanimidade. 3. Solicitação de prorrogação do tempo de curso – Ana Paula Ribeiro Sarmet
Moreira Smiderle – PGEC – CI UENFCCT/CPPGEC nº 039/2016 – após leitura da documentação
pertinente, os membros da Câmara aprovaram a solicitação por uninamidade. 4. Solicitação de
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credenciamento de coorientador – Nível III – Prof. André Oliveira Guimarães – CI UENF/PGV/Nº
063/2016 – a Profª. Rosana parabenizou o coordenador pela interdisciplinaridade entre os programas. O
credenciamento foi aprovado por unanimidade. 5.Linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação
em Sociologia Política – CI PPGSP/CCH/UENF Nº 049/201 – após leitura do documento pertinente, a
Profª. Rosana ressaltou que passam de três para duas linhas de pesquisa. Informou também que as linhas
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apresentadas têm mais robustez. O pleito foi aprovado por unanimidade.A cópia do documento pertinente
fará parte integrante desta ata a fim de consubstanciar a ata. 6. Solicitação de afastamento do país:
a)Hélia Coelho Mello Cunha – Cognição e Linguagem – Profª. Ilana questionou se a estudante terá
auxílio. O Prof. Carlos Henrique informou que não. Aprovado por unanimidade. b)Larissa Cristina Cruz
Brum – Cognição e Linguagem – possivelmente terá bolsa da FAPERJ. Aprovado por unanimidade.
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7.Resolução CPPG nº 002 – minuta da resolução que regulamenta realização de defesas fechadas
de dissertação, tese e exame de qualificação por razões de sigilo de patentes e afins – Profª.
Rosana passou a palavra à Profª. Olga a fim de expor o assunto. A Profª. Olga assim procedeu,
informando que foram feitas as alterações sugeridas na última reunião, salientando a questão do
aconselhamento da AGI. O Prof. Molina ressaltou que o art. 1º apresenta em seu final um erro de
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concordância (objeto). Informou que na última semana esteve no Fórum Nacional de Propriedade
Intelectual e detectou que a UENF, apesar dos avanços, ainda precisa de muita melhoria, principalmente
na difusão das informações sobre propriedade intelectual, elucidando a necessidade de que haja sempre
seminários sobre propriedade intelectual nos eventos organizados pela UENF. O assunto enseja muitas
dúvidas dos docentes. É necessário difundir a cultura da propriedade intelectual em toda a UENF.
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Informou que no edital de iniciação tecnológica solicitou indicação de 3 mestrandos que queiram ganhar
uma bolsa para treinamento em Propriedade intelectual. A Profª. Rosana informou que haverá uma mesa
redonda sobre o tema no próximo CONFICT. Agradeceu aos professores Molina e Olga pelo trabalho. 6
votos. 8. Representante da CPPG no COLAC – foi eleita a Profª. Olga por unanimidade. 9. Regimento
Interno do Programa de Pós-Graduação da UENF – a Profª.Rosana sugeriu que a Profª. Wania faça as
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adequações pertinentes e posteriormente o assunto será tratado. O Prof. Almy manifestou sua
preocupação com os regimentos que tentam prever tudo. A Profª. Rosana manifestou sua preocupação
com as normas dos editais que estão inseridas já no Regimento, impedindo a dinâmica dos mesmos. A
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Prof.ª. Wania fará os ajustes necessários. 10. Calendário de reuniões com os Programas – salientou
que elaborou tal proposta a fim de conversar com as comissões coordenadoras dos Programas a fim de
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elaborar propostas positivas para os mesmos. A Valentina solicitou que a SECACD participe.
Posteriormente, irá se reunir com todos os docentes e discentes dos Programas. Informou que distribuiu
as datas em virtude das duas novas coordenadoras e das notas dos Programas. A Prof. Maria Cristina
Canellas solicitou antecipação da sua data. 11. Regimento Geral de Pós-Graduação da UENF – a Profª.
Rosana ressaltou que ente que a Câmara tem uma intenção de discutir o Regimento Geral. Propôs que
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trabalhará no Regimento em conjunto com seus assessores e depois tratará artigo por artigo na CPPG. A
Câmara aprovou a proposta por unanimidade. A Profª. Maria Cristina ressaltou que o Sistema Acadêmico
tem que possibilitar a matrícula nas disciplinas H quando já tem o número mínimo de créditos exigido. Aa
Profª. Olga manifestou sua preocupação com a estudante Laís que se ausentou sem concluir os créditos.
A Profª. Rosana ressaltou que o atual regimento não atende à atual realizadade da UENF, inclusive à
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dinâmica da CAPES. O Prof. Almy salientou que alguns problemas são mais urgentes e devem ser
tratados logo, dando celeridade ao processo de mudança. A Câmara endossou a proposta do Prof. Almy.
A Profª. Maria Cristina ressaltou a necessidade de possibilitar que o estudante possa se ausentar sem ter
cumprido o número de créditos. A Profª. Rosana solicitou que seja feita uma reação neste caso que
atenda a todos os casos. O Prof. Aldo exemplificou que também terá problemas com a norma. A Profª.
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Rosana solicitou aos coordenadores que coloquem no papel suas sugestões para que seja possível fazer
uma redação que atenda a todos os Programas. O Prof. Carlos Henrique sugeriu que se o plano de estudo
do estudante mostrar que haverá a conclusão dos créditos, ele deve ser liberado. Olga – suspensa a
aplicação do par. 3º. A Profª. Rosana sugeriu estudar o caso em conjunto com a SECACAD. A Câmara
aprovou a proposta da Profª. Rosana por unanimidade. 12. Outros Assuntos – a)Solicitação de
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afastamento do país – Gaspar – a Profª. Rosana fez a leitura do documento pertinente. Saída para
Lisboa. 18 a 22 de maio (junho). Aprovado por unanimidade. b)Solicitação de prorrogação de curso –
Leila Correa Barreto Siqueira – relatoria do Prof. Ricardo Augusto. O relator informou que toda a
documentação atesta o cumprimento dos requisitos. No entanto, ressalta que não sabe se a Comissão de
Ética aprovará. Informou que fez tal recomendação ao orientador. Aprovado por unanimidade. c)Convênio
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Dinter – solicitou ao Prof. Almy que faça os esclarecimentos. O Prof. Almy fez um breve relato sobre o
assunto, salientando que o financiamento da CAPES que originalmente era quase total, hoje é mínimo.
Informou que já foi aprovado na CAPES apesar de não ter recurso. Relatou que o perfil dos estudantes é
diferente já que já são docentes no IFES. Solicitou a aprovação. A Câmara aprovou por unanimidade. A
administração dos recursos será pela Fundenor. A matrícula será feita em conjunto com os demais pós-
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graduandos. O Prof. Messias esclareceu que o CCT apenas sugeriu que a seleção seja feita de
estudantes que queiram contribuir com a formação e não só queiram aposentar. Aprovado por
unanimidade. d)Prorrogação de curso – Paula Mousinho – 6 meses – prazo regimental do programa.
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Nada mais foi dito e não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 16h56min e eu, Etiene
Marques Ambrosio Vazquez, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim,
150
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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

.
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