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MEMBROS PRESENTES:  
Profª. Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação – Presidente  
Prof. Ilana Rosental Zalmon  – CBB 
Profª. Maria Cristina Canela Gazotti – CCT 
Profª. Olga Lima Tavares Machado- CBB 
Prof. Ricardo Augusto Mendonça Vieira – CCTA 
Prof. Carlos Henrique Medeiros de Souza –  CCH 
 
AUSÊNCIA JUSTIFICADA: 
Profa. Roseane Misságia – CCT  
 
CONVIDADOS PRESENTES: 
Prof. Aldo Duran Farfan – CCT 
Prof. Alessandro Coutinho Ramos – ProPPG 
Prof. André Luís Policani Freitas – CCT 
Prof. Herval Ramos Paes Júnior em substituição ao Prof. José Nilson França de Holanda – CCT  
Prof. Geraldo de Amaral Gravina em substituição ao 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 13min, na sala de reuniões da ProPPG, no prédio P9. 

Pauta: 1. Informes; 2. Aprovação da ata da 317ª Reunião da CPPG; 3. Solicitação de prorrogação do 

tempo de curso: a)Lívia Carvalho Santos – PPGERE – CI 024/2016 – PG – LENEP/CCT/UENF; b)Flávia 

Chrysóstomo Silva – PPGEC; c)Juliana Ywasaki Lima – PGA – CI UENF/CPGA nº 126; d)Jaldah Manhães 

Corrêa – PPGEC – CI UENF/PGV/Nº 91/2016;  4. Solicitação de afastamento do país – Carlos Alberto 

Manso López - PGCL; 5. Substituição de disciplina – Marcela Brite Alfaiate – PGV – CI 

UENF/PGV/Nº90/2016; 6 . Mudança de orientação – Marcelo Carvalho dos Santos – PGA – CI Circular 

UENF/CPGA nº 005; 7. Alteração de conceito – PROFMAT – Renata Coutinho Rosa – CI CCT/CPPGM nº 

26/2016; 8. Regularização de Conceito B da disciplina LEP1876 – PPGERE – CI 019/2016 – PG – 

LENEP/CCT/UENF; 9. Correção de CR acumulado no Extrato Escolar – Mônica Weber Tavares – CI 
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023/2016 – PG – LENEP/CCT/UENF; 10. Exclusão de disciplina fora do prazo – TAL 3700 – Bioquímica 

Geral – Darcy Adriann Robonato Luns – CI UENF/CPGA nº 124; 11. Curso de Especialização oferecido 

pelo LAMET -  Ciências atmosféricas para engenheiros, ambientalistas e educadores – CI LAMET Nº 

26/2016; 12. Credenciamento de orientador – Nível III: a)Prof. Marcelo Vivas – PGGMP – CI 

UENF/PGGMP/Nº 041/2016; b)Prof. Gerson Adriano Silva – PGV – CI UENF/PGV/Nº 079/2016; 13. 

Mostra de Pós-Graduação; 14. Formulário de prorrogação de prazo de curso; 15. Normas para elaboração 

de dissertações e teses; 16. Outros Assuntos. 

   

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. Em 

seguida passou a palavra à Profª. Teresa de Jesus Peixoto Faria, Reitora em Exercício, a fim de dar 

informações importantes sobre as comemorações pelo aniversário da UENF. A Magnífica Reitora iniciou 

sua explanação, ressaltando o esforço de todos para manter a UENF na posição de uma das melhores 

universidades do país. Informou que, em comemoração pelos 23 anos da UENF, no domingo, 14/8/2016, 

das 8h às 13h, haverá “O domingo no parque da UENF” a fim de ser realizado um piquenique, com o 

objetivo de integrar a comunidade para confraternizar, inclusive com seus familiares. Salientou que haverá 

uma programação cultural e esportiva e que o evento está sendo organizado pela vice-reitoria com suporte 

da PROEX. Informou, também, que, na segunda-feira (15/8/2016), haverá uma visita da comunidade 

externa à UENF. Ressaltou que esta programação está sendo coordenada em parceria com os Diretores 

dos Centros e seus professores envolvidos. Salientou que, na entrada, da UENF haverá um grupo que 

orientará os visitantes.  Informou, também, que haverá, neste dia, uma sessão de cinema, durante a qual 

serão exibidos cinco filmes do Darcy Ribeiro. Acrescentou que, na terça, dia 16/08, haverá a colocação 

tradicional da foto do último reitor, Prof. Silvério de Paiva Freitas, na galeria. Haverá também um almoço 

de confraternização no Restaurante Universitário com um menu especial e música ao vivo. Concluindo, 

informou que haverá um CONSUNI especial, às 16h, com suas tradicionais homenagens aos servidores. A 

Magnífica Reitora solicitou a todos que divulguem as informações dadas para que a UENF seja levada à 

comunidade. A Profª. Rosana ressaltou que acredita que esta iniciativa será um sucesso e agradeceu a 

presença da Magnífica Reitora. Em seguida, passou à análise da pauta, agradecendo, mais uma vez, a 

presença de todos. 1. Informes: a)Visita do Prof. Antonio José da Silva Neto – avaliador da CAPES – 

área interdisciplinar – informou que o avaliador esteve visitando a UENF na última sexta-feira 

(15/7/2016), sendo o professor recebido na Reitoria pelo Reitor da UENF e representantes dos programas 

de pós-graduação da área Interdiciplinar, ressaltando que a visita foi muito produtiva. b)Diretor de 

Programas e Bolsas – CAPES – a Profª. Rosana informou que o Prof. Geraldo Nunes Sobrinho é o novo 

diretor de Programas e Bolsas da CAPES. c)Pagamento da contrapartida – a Profª. Rosana informou 

que foi paga a contrapartida do PROAP a CAPES e que foi deverá ser liberada, em breve, mais uma cota 
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da verba. Informou também que já começaram a ser executadas as compras solicitadas pelas 

coordenações a fim de possibilitar a utilização do recurso até dezembro. O Prof. André Policani questionou 

sobre a nova rubrica “Auxilio Financeiro à Estudante”. A Profª. Rosana informou que a CAPES não 

autoriza pagamento de diária a estudantes e que a rubrica abordada somente autoriza pagamento de 

hospedagem a hotéis que aceitarem empenho da Universidade. Informou também que a Pró-Reitoria está 

em contato contínuo com a CAPES a fim de resolver o problema em questão. Narrou também o problema 

de liquidação de algumas despesas autorizadas pela CAPES no SICONV. d) Doutorado Sanduíche no 

Exterior – a Profª. Rosana informou que está aberto o Edital nº 19 da CAPES concedendo uma cota para 

o ano de 2017 para cada Programa, com 12 mensalidades, e que não haverá mais implementação em 

fluxo contínuo. Salientou que a seleção interna deve ser feita até o dia 30 de setembro do corrente ano. 

Ressaltou que os Programas devem ficar atentos porque o edital em tela prevê atribuições para os 

estudantes, para as coordenações e para a ProPPG.  e)Parecer de junta médica – Ofício Circular nº 

22/2016 – CDS/CGSI/DPB/CAPES – a Profª. Rosana fez a leitura do documento pertinente, informando 

que o parecer de junta médica somente será necessário quando a CAPES o solicitar.  Na oportunidade, a 

Profª. Olga manifestou sua preocupação com o abandono dos estudantes sem motivação. O Prof. Almy 

endossou. A Profª. Rosana enfatizou que nestes casos a Universidade fica fragilizada, tendo que devolver 

os valores das bolsas. f)Workshop – Faculdade de Medicina de Campos – a Profª. Rosana informou 

que o evento será realizado no dia 4 de agosto de 2016, no auditório do CBB e que o mesmo será fechado 

aos inscritos das instituições envolvidas. g)Folha de pagamento dos bolsistas UENF – a Profª. Rosana 

informou que a GRH determinou que as informações para a folha de pagamento deverão ser 

encaminhadas para a referida Gerência até o dia 5 de cada mês a fim de possibilitar a inclusão na folha do 

mês seguinte. Ressaltou que não entende o motivo de a UENF necessitar de um prazo tão longo para 

implementar as bolsas já que a FAPERJ consegue implementar no mesmo mês em que as informações 

são enviadas. Na oportunidade, o Prof. Carlos Henrique solicitou esclarecimentos sobre as solicitações de 

bolsas que ainda não foram implementadas. A Profª. Rosana esclareceu que a ProPPG ainda está 

aguardando parecer da ASJUR.   h)Termos de outorga de concessão de bolsas UENF –  a 

Profª.Rosana relatou que os termos recebidos pela ProPPG estavam errados e que, diante disto, a 

ProPPG teve que refazê-los. Diante do contexto, informou que os termos serão impressos na ProPPG e 

remetidos aos Programas para assinatura dos estudantes, orientadores e coordenadores. i)CONFICT – a 

Profª. Rosana informou que a ProPPG recebeu muitas felicitações pelo evento, apesar de toda a 

dificuldade enfrentada, principalmente pela Profª. Maria Cristina Gaglianone. j)Tâmela Gomes Nunes – a 

Profª. Rosana informou que a Profª. Maria Cristina Canale, coordenadora do PGCN, encaminhou os 

documentos que atestam o problema de saúde da estudante que já teve sua prorrogação aprovada, em 

reunião anterior. l)Financiamento dos BRICS – a Profª. Rosana chamou atenção para chamada conjunta 

do Projeto Piloto na Área de Pesquisa e Desenvolvimento Multilateral no Âmbito dos BRICS (Brasil, 
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Rússia, Índia, China e África do Sul), fornecendo apoio financeiro de agências de financiamento dos 

BRICS para consórcios de entidades de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia que representem ao 

menos três países dos BRICS.    m)Remanejamento de bolsas do Programa de Demanda Social – 

Ofício nº 460/2016 – CDS/CGSI/DPB/CAPES –  a Profª. Rosana fez a leitura do documento pertinente, 

informando que o remanejamento em tela foi aprovado, ficando o Programa de Pós-Graduação em 

Produção Vegetal com mais duas bolsas de Mestrado e o Programa de Pós-Graduação em Biociências e 

Biotecnologia com mais uma bolsa de Mestrado, todas por um período de um ano, oriundas dos 

Programas de Pós-Graduação em Ciência Animal e Ecologia e Recursos Naturais, respectivamente. Foi 

destacado que o Programa de Biociências e Biotecnologia já solicitou o preenchimento da sua cota, mas a 

Produção Vegetal ainda não enviou indicação de bolsistas para essas novas cotas. 2. Aprovação da ata 

da 317ª Reunião da CPPG – os membros aprovaram a ata por maioria, com cinco votos favoráveis, e 

uma abstenção (Profa. Olga). 3. Solicitação de prorrogação do tempo de curso: a)Lívia Carvalho 

Santos – PPGERE – CI 024/2016 – PG – LENEP/CCT/UENF – a estudante solicita prorrogação até 

22/2/2017, tendo sido feita sua matrícula inicial em 22/8/2012. A Comissão Coordenadora do Programa 

aprovou o pleito. A prorrogação foi aprovada por unanimidade. b)Flávia Chrysóstomo Silva – PPGEC – a 

estudante solicita prorrogação até 1/1/2017. A Comissão Coordenadora do Programa aprovou o pleito. O 

processo foi encaminhado para relatoria da Profª. Olga. Esta não apresentou relatoria no momento. A 

Profª. Rosana solicitou autorização para endossar o parecer da Profª. Olga quando este chegar à ProPPG. 

A Câmara aprovou por unanimidade a solicitação da Profª Rosana.  c)Juliana Ywasaki Lima – PGA – CI 

UENF/CPGA nº 126 – a estudante solicita prorrogação por mais seis meses. A Comissão Coordenadora 

aprovou a solicitação. O processo foi encaminhado para relatoria da Profª. Maria Cristina. A relatora 

apresentou parecer favorável à concessão. A Câmara aprovou por unanimidade. Na oportunidade, a Profª. 

Olga salientou que a Câmara adotava uma postura de avaliar as prorrogações de três em três meses. A 

Profª. Rosana manifestou sua preocupação com o tempo médio de titulação dos programas e que o 

assunto será tratado em ponto a seguir.  d)Jaldah Manhães Corrêa – PPGEC – CI UENF/PGV/Nº 

91/2016 – o estudante solicita prorrogação por mais seis meses. O Prof. Almy, relator do processo, após 

análise da documentação apresentada, emitiu parecer favorável à concessão de apenas três meses, com 

término em 23/11/2016. O relator fez breves esclarecimentos, enfatizando que consultou os envolvidos e 

fez análise dos documentos apresentados. A Câmara aprovou por unanimidade o parecer apresentado, 

concedendo três meses de prorrogação.  4. Solicitação de afastamento do país – Carlos Alberto 

Manso López – PGCL – o estudante solicita afastamento de 14 de julho a 8 de agosto a fim de coletar 

dados de sua pesquisa em Cuba. A Profª. Rosana, em virtude da intempestividade da solicitação, tratou o 

assunto como informe, pois o estudante já estava no exterior. 5. Substituição de disciplina – Marcela 

Brite Alfaiate – PGV – CI UENF/PGV/Nº90/2016 – a estudante solicita substituição da disciplina LEF 3897 

– Estudo dirigido: biologia e taxonomia de forídeos parasitóides, devido à sua reprovação na mesma, pela 
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disciplina FIT 3897 – Estudo dirigido: biologia e taxonomia de plantas medicinais. O Prof. Almy esclareceu 

que a estudante mudou de orientação e que a o docente responsável pela disciplina não dispõe de 

material biológico necessário para oferecer a disciplina novamente. A servidora Valentina informou que a 

SECACAD não tem como efetivar o pleito. O Prof. Carlos Henrique sugeriu a utilização do mecanismo de 

equivalência. O Prof. Almy sugeriu uma fusão das disciplinas no Sistema Acadêmico, de modo que a 

estudante não seja prejudicada. A Câmara aprovou por unanimidade. 6.Mudança de orientação – 

Marcelo Carvalho dos Santos – PGA – CI Circular UENF/CPGA nº 005 – o estudante solicita mudança 

de orientação, a fim de passar a ser orientado pela Profª. Isabel Candia Nunes da Cunha. O processo está 

consubstanciado com a anuência do atual orientador, Prof. Angelo José Burla Dias e da futura orientadora, 

bem como com a aprovação da Comissão Coordenadora do Programa. A Câmara aprovou por 

unanimidade. A Profª. Ilana solicitou esclarecimentos sobre os motivos da solicitação. A Profª. Rosana 

esclareceu no documento recebido não houve relato de qualquer problema interno no caso em tela, 

acrescentando que a atual orientadora será co-orientadora do estudante. 7. Alteração de conceito – 

PROFMAT – Renata Coutinho Rosa – CI CCT/CPPGM nº 26/2016 – a estudante solicita alteração do 

conceito dado na disciplina Fundamentos de Cálculo. O professor responsável, Prof. Geraldo de Oliveira 

Filho, emitiu parecer desfavorável. A Comissão Coordenadora do Programa aprovou o parecer emitido 

pelo professor, indeferindo o pleito a estudante. O Prof. Oscar acrescentou que a decisão implicará no 

jubilamento da estudante. A Câmara homologou por unanimidade a decisão.  8. Regularização de 

Conceito B da disciplina LEP1876 – PPGERE – CI 019/2016 – PG – LENEP/CCT/UENF – a estudante 

Kívia do Carmo Palheta Gomes solicita regularização do conceito A na disciplina em epígrafe. A Profª. 

Rosana relatou que o docente responsável informou que se equivocou no lançamento do conceito. A 

Câmara aprovou por unanimidade. 9. Correção de CR acumulado no Extrato Escolar – Mônica Weber 

Tavares – CI 023/2016 – PG – LENEP/CCT/UENF – a Profª. Rosana informou que a estudante foi 

desligada no segundo semestre de 2015. A servidora Valentina informou que, no caso em tela, foi apenas 

um erro do sistema acadêmico que já foi sanado. O assunto foi retirado de pauta.  10. Exclusão de 

disciplina fora do prazo – TAL 3700 – Bioquímica Geral – Darcy Adriann Robonato Luns – CI 

UENF/CPGA nº 124 – o estudante solicita exclusão em virtude da greve e de utilização de uma bolsa de 

Doutorado Sanduíche no Exterior. Se a disciplina não fosse excluída, o estudante ficaria impossibilitado de 

participar de programa doutorado sanduíche no exterior, com bolsa da Capes. A Câmara aprovou por 

unanimidade.  11. Curso de Especialização oferecido pelo LAMET -  Ciências atmosféricas para 

engenheiros, ambientalistas e educadores – CI LAMET Nº 26/2016 – a Profª. Rosana informou que a 

ProPPG consultou a PROEX e que foi informada de que a documentação não foi analisada pelo 

Laboratório e pelo Centro. Informou que fará uma solicitação à Profª. Maria Gertrudes para seguir a 

tramitação elencada para criação de cursos de Pós-Graduação, apesar da omissão de regras sobre o 

assunto específico. O Prof. Carlos Henrique salientou a necessidade de cadastramento no MEC. 12. 
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Credenciamento de orientador – Nível III: a)Prof. Marcelo Vivas – PGGMP – CI UENF/PGGMP/Nº 

041/2016 – a Câmara aprovou por unanimidade. b)Prof. Gerson Adriano Silva – PGV – CI 

UENF/PGV/Nº 079/2016 – a Câmara aprovou por unanimidade. 13. Mostra de Pós-Graduação – a Profª. 

Rosana informou que o evento ocorrerá de 18 a 20 de outubro de 2016. Ressaltou que a organização está 

sendo trabalhada em conjunto com a Extensão. A Profª. Rosana sugeriu que as apresentações orais 

sejam específicas para estudantes de doutorado que deverão apresentar sua tese em três minutos, com 

premiação para os estudantes e seus orientadores. O Prof. Carlos Henrique ressaltou que as 

apresentações orais são necessárias porque contam ponto na avaliação da CAPES. O Prof. Ricardo 

Augusto sugeriu que seja opcional. A Profª. Rosana informou que o envio dos trabalhos será eletrônico 

este ano. A Profª. Maria Cristina ressaltou que deveria abrir a possibilidade de optar pela apresentação 

oral ou poster. A Profª. Rosana sugeriu aumentar o evento por mais um dia. A Profª. Ilana sugeriu que as 

Coordenações encaminhem os números de Mestrandos cursando o segundo ano e de Doutorandos 

cursando terceiro ano e seguintes. A Profª. Rosana acolheu a sugestão da Profª. Ilana, solicitando o 

encaminhamento também das sugestões para o formato do evento. O Prof. Alessandro solicitou que os 

Programas encaminhem os nomes de dois pós-graduandos para compor a comissão de organização. 

Informou que, no próximo dia 29, haverá reunião da comissão organizadora. A Profª. Olga sugeriu que o 

evento seja organizado de modo a não aglomerar no mesmo dia as programações da Extensão e da Pós-

Graduação. O Prof. Carlos Henrique sugeriu que seja destinado um dia apenas para as apresentações da 

Pós-Graduação. O Prof. André sugeriu que as rodadas de apresentações sejam de uma hora. A Profª. 

Rosana ratificou a solicitação de encaminhamento das informações, ressaltando a importância de já se 

pensar nos convites dos avaliadores externos, podendo ser utilizada a verba da FAPERJ.  14. Formulário 

de prorrogação de prazo de curso – Prorrogações de prazos de curso – a Profª. Rosana informou que 

a ProPPG tem percebido muitos equívocos nas solicitações. Exemplificou as seguintes situações: a Profª. 

Rosana informou que o Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais aprovou a 

prorrogação do prazo das estudantes Aline Alves do Nascimento, Pollyana Honório Gomes e Andréia 

Magro Moraes. Informou também que o Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos 

Materais aprovou a prorrogação dos prazos dos estudantes Oséias Pereira Rocha, Everton Maick Rangel 

Pessanha e Renata Barbosa Gonçalves e que o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 

aprovou a prorrogação dos estudantes Daniel Almeida da Costa Pessanha, Fábio Junio dos Santos 

Coelho, Maykon de Souza Silva, Priscila Manhães da Silva e Sânya Carvalho dos Santos, e, que em todos 

havia discrepância de informações, com divergência na data de matrícula registrada na plataforma 

Sucupira e na CI apresentada. Diante do contexto, está sugerindo a criação de um formulário de 

solicitação de prorrogação de prazo de curso. O Prof. Aldo sugeriu que o procedimento seja feito no 

sistema acadêmico para que as informações sejam automáticas. A Profª. Maria Cristina ressaltou que a 

CAPES contabiliza o mês da matrícula independente de tê-la feito no último dia do mês. A Profª. Rosana 
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informou que passará aos coordenadores o formulário para análise e sugestões. O Prof. Carlos Henrique, 

aproveitando a oportunidade, sugeriu que a ProPPG organize um workshop sobre procedimentos. A Profª. 

Rosana informou que, no futuro, fará isso e que tal iniciativa já teve início com as reuniões com as 

comissões coordenadoras. 15. Normas para elaboração de dissertações e teses – o Prof. Alessandro 

informou que está aguardando as sugestões dos membros e que a Profª. Wania conseguiu um contato 

com uma biblioteconomista a fim de ajudar no trabalho de análise das normas. 16. Outros Assuntos – 

a)Solicitação de afastamento do país – Helena Carolina Martins Vargas – PPGBB – CI PGBB/CBB nº 

048/2016 –  a Profª. Rosana fez a leitura do documento pertinente. A Profª. Olga fez um breve relato do 

caso ressaltando que os custos serão arcados com taxa de bancada do professor orientador da estudante 

e com recursos do Apoio Emergencial aos Programas de PG da Faperj. A estudante solicita afastamento 

do país, no período de 5 a 17 de agosto do corrente ano, a fim de participar do “Eco Evo Devo Summer 

School”, curso a ser realizado na Oxford Brookes University, Oxford, Inglaterra, entre os dias 7 a 12 de 

agosto. A Câmara aprovou por unanimidade.  b)Sistema Acadêmico – a Profª. Maria Cristina fez uma 

reclamação porque encaminhou inúmeras solicitações de esclarecimentos para a SECACAD e para o 

Setor de Desenvolvimento, porém não recebeu uma resposta sequer. Houve debate sobre o tema e a Sra. 

Valentina informou que a partir de 01/08/2016 não será mais responsável pela Secretaria Acadêmica. 

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 Ambrosio Vazquez  Prof.ª Rosana Rodrigues 

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

.  
 

 

 

 

 
 


