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ATA DA 320ª REUNIÃO DA CÂMARA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 

REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2016 

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 
 
CONVIDADOS PRESENTES: 
Prof. Aldo Duran Farfan – CCT 
Prof. Alessandro Coutinho Ramos – ProPPG 
Prof. André Luís Policani Freitas – CCT 
Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho - CBB  
Prof. José Nilson França de Holanda – CCT  
Prof. Messias Gonzaga Pereira – CCTA 
Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre – CCT 
 

A Reunião teve início às 14h e 09min, na sala de reuniões da ProPPG, no prédio P9. 

Pauta: 1. Informes; 2. Aprovação da ata da 318ª Reunião da CPPG; 3. Salas de videoconferência;  4. 

Solicitação de prorrogação de prazo de curso: a)Márcio dos Santos – PPGEC – CI CCT/CPPGEC nº 

062/2016; b)Raquel Milina de Moraes Bezerra – PPGEC; 5. Credenciamento – Prof. Carlos Eduardo Veiga 

de Carvalho – PPGERN – CI PGERN 054/2016; 6 . Normas de orientação do estudante e credenciamento 

do orientador do programa de Pós-Graduação em Ciência Animal – PGA – CI UENF/CPGA nº 261; 7. 

Edital de bolsas – Pós-doutorado; 8. XVI Mostra de Pós-Graduação; 9. 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 as presenças. 

Na oportunidade, apresentou o Prof. Gonçalo Apolinário, coordenador do Programa de Biotecnologia 

Vegetal, dando as boas vindas a ele. Parabenizou a Profª. Ilana pelo belo folder produzido para o 

Programa de Ecologia e Recursos Naturais. Em seguida, passou à análise da pauta.  1. Informes: 

a)Boletim Sucupira nº 023 – a Profª. Rosana informou que a CAPES emitiu o boletim em epígrafe, 
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informando os recentes aprimoramentos realizados na Plataforma Sucupira, principalmente com relação 

aos relatórios de dados e solicitou atenção de todos.  b)Calendário CAPES 2017 (Ofício Circular nº 

10/2016 – DAV/CAPES) – a Profª. Rosana salientou a data 10 de fevereiro de 2017 para homologação 

pela ProPPG dos dados enviados para a Plataforma Sucupira referentes ao coleta 2013-2015, e solicitou 

aos coordenadores que encaminhem seus relatórios até o dia 30 de janeiro de 2017 para que tenha tempo 

para ler todos, emitir parecer e homologar, lembrando que este ano será o ano final para a avaliação 

quadrienal. O Prof. Almy relatou a dificuldade de entender a confusão de classificação como colaborador e 

permanente com as novidades da CAPES. Manifestou não saber se a atual mudança pode ser feita nos 

anos anteriores. A Profª. Rosana esclareceu que sim, mas que isso deveria ser feito com muito cuidado, 

visto que os estudantes ficam linkados a seus respectivos orientadores, e recomendou prudência aos 

Coordenadores. Salientou também que o encaminhamento do Coleta 2016 é até o dia 10 de março, por 

isso solicitou encaminhamento à ProPPG, até o dia 1º de março de 2017, dos relatórios dos Programas.    

c)Edital PDSE – Sociologia Política (CI PPGSP/CCH/UENF Nº 090/16)  – a Profª. Rosana informou que 

recebeu CI da Coordenação indicando que o Programa já está trabalhando no processo seletivo.  

d)Resultado PDSE – Ecologia e Recursos Naturais (CI PG-ERN 063/2016) – a Profª. Rosana informou 

que foram selecionados três estudantes do Programa, com dois sendo contemplados com seis meses de 

bolsa cada um e tendo ficado o terceiro colocado, aguardando disponibilidade de bolsa. e)Roteiro de 

utilização de Auxílio Financeiro a Pesquisador e a Estudante – PROAP – a Profª. Rosana distribuiu 

aos coordenadores a planilha de gastos de cada Programa com recursos do PROAP para auxiliar no 

acompanhamento. Na oportunidade, ressaltou que cada coordenador tem uma senha do SICONV a fim de 

possibilitar o acompanhamento no sistema. Informou que, desde o ano passado, a CAPES vedou a 

utilização de diárias para estudantes e que diante de tal contexto, a UENF está procurando se adequar às 

novas normas, e buscando a experiência de outras instituições estaduais, como por exemplo, a USP, e foi 

decidido emanar uma portaria com o roteiro para utilização das rubricas Auxílio Financeiro a Pesquisador 

e Auxílio Financeiro a Estudante. O Prof. Ricardo Augusto, ouvindo sugestão do Gerente de Convênios, 

solicitou verificar a possibilidade mudança dos recursos aportados nessas referidas rubricas para outras, a 

fim de desburocratizar o uso dos recursos. A Profª. Rosana informou que o assunto será tratado nesta 

reunião, ressaltando que o estudante somente pode ser contemplado com uma rubrica que é o auxílio 

financeiro a estudante, enquanto o docente pode ser contemplado com duas rubricas, auxílio financeiro a 

pesquisador e diárias. Informou também que tal mudança se deu em virtude da impossibilidade de 

prestação de contas no SICONV da forma anterior de utilização da rubrica. Informou que há possibilidade 

mudança da rubrica auxílio financeiro à estudante para a rubrica pagamento de inscrição, sugerindo que 

isto seja feito mais próximo ao final do ano, quando os pagamentos são suspensos por conta do fim do 

exercício financeiro, pois quando se solicita mudança de rubrica deve-se alterar também o Plano de 

Trabalho do convênio, o que torna indisponível o uso do recurso, por um período aproximado de trinta 
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dias. Informou também que o Márcio Toledo, Gerente de Compras, sugeriu uma licitação para pagamento 

de tradução de artigos científicos e que esse tema está sendo tratado para permitir o uso desse recurso 

pelos Programas. O Prof. Aldo relatou a impossibilidade de usar os recursos do PNPD. A Profª. Cristina 

ressaltou que a previsão feita anteriormente deverá ser atendida, não podendo solicitar recurso para 

rubrica não prevista. A Profª. Rosana informou que se afastará do país de 8 a 19 de setembro para 

participação em congresso na Hungria, salientando que o Prof. Alessandro responderá pela ProPPG. 2. 

Aprovação da ata da 318ª Reunião da CPPG – a Profª. Rosana pôs o assunto em pauta. A ata foi 

aprovada por unanimidade. 3. Salas de videoconferência – a Profª. Rosana informou que o assunto será 

retirado de pauta em virtude da impossibilidade de participação do Diretor de Informação e Comunicação 

André Luís Rangel. 4. Solicitação de prorrogação de prazo de curso: a)Márcio dos Santos – PPGEC – 

CI CCT/CPPGEC nº 062/2016 – a Profª. Rosana fez breve relato sobre o assunto, ressaltando que o 

relator, Prof. Ricardo Augusto, concluiu pelo deferimento. A Câmara homologou por unanimidade.   

b)Raquel Milina de Moraes Bezerra – PPGEC – a Profª. Rosana informou que ainda não tem relatoria 

em virtude do encaminhamento tardio por parte da Coordenação do programa. Solicitou ao Prof. Almy que 

fizesse a relatoria, o que foi aceito pelo Professor. O assunto será pauta da próxima reunião. 5. 

Credenciamento – Prof. Carlos Eduardo Veiga de Carvalho – PPGERN – CI PGERN 054/2016 – a 

Profª. Rosana informou que o relator, Prof. Ricardo Augusto, opinou pelo credenciamento do docente. A 

Câmara homologou por unanimidade o credenciamento do docente. 6 . Normas de orientação do 

estudante e credenciamento do orientador do programa de Pós-Graduação em Ciência Animal – 

PGA – CI UENF/CPGA nº 261 – a Profª. Rosana informou que o processo deu entrada na ProPPG em 

2015. O Prof. Ricardo Augusto solicitou a retirada do assunto de pauta, pois várias mudanças deveriam 

ser feitas no documento.  7. Edital de bolsas – Recém-doutor – a Profª. Rosana apresentou a proposta 

da ProPPG de abrir um edital de bolsas recém-doutor e que este edital não é uma novidade, já tendo sido 

implementado na gestão do Prof. Edson. O edital será aberto a qualquer recém-doutor e serão cinco 

meses de bolsas, até fevereiro de 2017. A proposta é de uma bolsa para cada Programa que tenha 

doutorado, podendo chegar a três para cada Programa. Ressaltou que o edital está dentro das normas da 

CAPES e que passou pela avaliação da Assessoria Jurídica. O Prof. Alessandro ressaltou que este edital 

tem como maior objetivo dar oportunidade aos recém-doutores que estão, muitas vezes, em número maior 

do que o mercado pode absorver. O Prof. Messias manifestou sua preocupação com a insuficiência de 

recursos para manutenção das bolsas de Mestrado e Doutorado. A Profª. Rosana informou que esse edital 

não terá impacto no número de bolsas de Mestrado e Doutorado a serem ofertadas a partir de Março de 

2017 e que é uma oportunidade boa para o bolsista e para o Programa. A Câmara passou a fazer a 

análise do edital. O Prof. Alessandro fez a leitura do mesmo. A Profª. Rosana reforçou que o edital 

somente será de concessão até fevereiro a fim de possibilitar a inclusão dos bolsistas novos de Pós-

Graduação em março de 2017. O Prof. Alessandro solicitou aos Programas que encaminhem seus 
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critérios da tabela PNPD para a ProPPG. O Prof. Ricardo Augusto manifestou sua preocupação com os 

recursos para as bolsas de Mestrado e Doutorado dos Programas. O edital foi aprovado por unanimidade 

com pequenas alterações feitas na minuta, sendo o mesmo parte integrante desta ata.   8. XVI Mostra de 

Pós-Graduação – a Profª. Rosana informou que o site já está no ar. Salientou a data de 16 de setembro 

para envio on-line dos resumos, seguindo as normas. Informou também que a Mostra deste ano será feita 

em conjunto com o IFF e com a UFF. Informou também que brevemente haverá divulgação de novas 

informações. O Prof. Carlos Henrique sugeriu a utilização da base de revista on-line a fim de possibilitar 

publicações com ISBN, mantendo as apresentações orais. A Profª. Rosana salientou que seria 

interessante ter um link no site para isso. O Prof. Carlos Henrique ressaltou que somente será utilizado no 

final, já que é publicação. O Prof. Alessandro solicitou a indicação dos estudantes aptos a apresentar 

trabalhos. A Profª. Cristina relatou que não tem recebido respostas da ProPPG de assuntos já resolvidos 

em reunião da Câmara. O Prof. Ricardo Augusto questionou se será mandatório ou não participar do 

evento com apresentações orais. A Profª. Rosana ressaltou a necessidade de receber o número de 

estudantes aptos a apresentar trabalho para que seja possível determinar a porcentagem de 

apresentações orais. O Prof. Alessandro solicitou o encaminhamento das informações para o e-mail 

Alessandro@uenf.br e informou que mandará um e-mail com todas as solicitações que devem ser 

atendidas. 9. Outros Assuntos: a)Credenciamento Marcelo Vivas – PGV – a Profª. Rosana fez breve 

leitura do documento. A Câmara aprovou por unanimidade. b)Cadastro e oferecimento de disciplinas 

para o primeiro semestre letivo – o Prof. Almy fez breve relato sobre o assunto, ressaltando a 

necessidade da SECACD abrir o sistema para cadastro das disciplinas. A Câmara aprovou a solicitação 

para que a SECACAD possibilite o oferecimento da disciplina no sistema. c)Situação da aluna Juliani 

Salvini Ramada – PGBB – CI PGBB/CBB nº 055/2016 –  a Profª. Rosana solicitou à Profª. Olga que 

fizesse um breve relato sobre o assunto. A Profª. Olga assim procedeu, relatando os pontos importantes 

para a avaliação do assunto. Relatou que foram acordados prazos para que a estudante cumprisse, 

porém, mesmo após conversa da Coordenação com a estudante, a mesma não cumpriu o prazo para a 

qualificação que foi até abril. Assim, informou que, apesar das inúmeras tentativas, a Coordenação não 

está conseguindo contato com a estudante. Informou também a matrícula inicial da estudante foi em abril 

de 2012. O orientador encaminhou documento à Coordenação do Programa informando que a estudante 

não estava cumprindo os prazos e que se desobrigava da orientação. A Câmara decidiu por unanimidade 

referendar o desligamento da estudante, conforme decisão da Comissão Coordenadora do Programa de 

Biociências e Biotecnologia. Nada mais foi dito e não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada 

às 16h21min 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 

mailto:Alessandro@uenf.br

