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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. Manuel Vazquez Vidal Júnior substituindo o Prof. Ricardo Augusto M. Vieira – CCTA
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Prof. André Luís Policani Freitas – CCT
Profa. Claudete Santa Catarina – CBB
Prof. José Nilson França de Holanda – CCT
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A Reunião teve início às 14h e 11min, na sala de reuniões da ProPPG, no prédio P9.
Pauta: 1. Informes; 2. Aprovação das atas das 319ª e 320ª reuniões da CPPG; 3. Solicitações de
prorrogação de curso/defesa; 4. Deliberação UENF/CPGA nº 001/16 com atualização de texto – CI
UENF/CPGA nº 197; 5 . Credenciamento de docente: a)Profª. Renata Maldonado da Silva – PPGPS –
com relatoria – CI UENF/CPGA nº 195; b)Profª. Karoll Andrea Alfonso Torres – PGA – CI UENF/CPGA nº
190; 6. Solicitação de afastamento do país – Marcus Vinícius Machado Melo – PPGSP – CI
PPGSP/CCH/UENF Nº 0120/2016; 7. Sugestões para normatização da Pós-Graduação – CI LSOL nº
36/2016; 8. Cumprimento de prazos; 9. Homologação de ad referendum: a)Afastamento do país –
Ubirajara Santiago de Carvalho Pinto – CI PPGSP/CCH/UENF Nº 0106/2016; b)Ausência do campus –
Caroline Marçal Gomes David – CI UENF/CPGA nº 183; 10. Gerenciamento dos Programas de PósGraduação; 11. Mostra de Pós-Graduação; 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 onze minutos, saudando a todos os presentes e agradecendo sua presença.
Em seguida, passou à análise da pauta. 1. Informes – a)CAPES – I – Liberação da terceira parcela do
recurso Proap 2015 – a Profª. Rosana informou a liberação, repassando aos membros cópias da tabela
de distribuição do recurso. Aproveitou a oportunidade, para relatar as aquisições de materiais que estão
sendo tramitadas, informando que os procedimentos burocráticos para as aquisições serão finalizados até
o dia 3 de outubro do corrente ano. Ressaltou que os coordenadores podem fazer o acompanhamento
pelo SICONV. A Profª. Cristina ressaltou que está havendo uma demora muito grande na tramitação para
pagamento de diárias. A Professora Rosana informou que a portaria da CAPES apresentada e discutida
na CPPG está em fase de análise e publicação pela Reitoria a fim de possibilitar a utilização de auxílio
financeiro a pesquisador e a estudante. Na oportunidade, ressaltou que as solicitações têm chegado muito
em cima da hora, dificultando a tramitação do processo de empenho. A Profª. Olga solicitou
esclarecimentos sobre a utilização da verba. A Profª. Cristina relatou que é necessário o preenchimento da
NAD a fim de possibilitar o encaminhamento à GCONV. A Profª. Rosana informou que solicitará ao
gerente de convênios, Técnico Paulo Roberto, um roteiro minucioso para utilização do recurso e que
disponibilizará o texto completo da Portaria tão logo essa seja publicada em Diário Oficial. II –
Funcionamento do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Vegetal - liberação de bolsas
pela CAPES – a Profª. Rosana informou que o programa recebeu duas bolsas de Mestrado e duas de
Doutorado, que estão prontas a serem implementadas a partir de setembro de 2016. III – PDSE – a Profª.
Rosana informou que talvez seja possível atender a todos os candidatos que estão na lista de espera.
Salientou que a partir de 1 de outubro, estarão abertas as inscrições que deverão ser feitas pelos
candidatos on line. IV – SAC – implementação de bolsas CAPES – a Profª. Rosana ressaltou a
necessidade que preenchimento correto dos formulários de cadastramento, bem como, pediu atenção ao
período de concessão da bolsa CAPES. Explicou que, em alguns Programas, os documentos vinham sem
assinaturas e com os períodos de bolsa equivocados, não considerando o prazo de outras bolsas já
concedidas aos estudantes. Na oportunidade, solicitou que as Coordenações se responsabilizem pelo
atendimento aos seus alunos, não recomendando que esses procurem a Pró-Reitoria para tratar de
qualquer assunto que a Coordenação pode resolver, enfatizando que a Pró-Reitoria tem como prerrogativa
atender às Coordenações, além das agências de fomento e outras instâncias. O Prof. Carlos Henrique
solicitou encaminhamento de relatório dos bolsistas do Programa. O Prof. Alessandro solicitou que os
coordenadores encaminhem os formulários digitados e não preenchidos manualmente. c)Fornecimento
de toners para a SECACAD – a Profª. Rosana solicitou ajuda das Coordenações, com utilização de verba
de Apoio aos Programas de Pós-Graduação liberada pela FAPERJ, a fim de adquirir toners para a
Secretaria Acadêmica e possibilitar a impressão dos diplomas e outros documentos importantes. Informou
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que, no futuro, destinará parte da verba do Proap da ProPPG para isso, já que, no momento, a mudança
de plano de trabalho acarretará um atraso de pelo menos, 30 dias na utilização do recurso.
d)Prorrogações de prazo - art. 3º, parágrafo 1º do RGPG – André Luis Pereira Laurindo – PPGEC – de
21/8/2016 a 17/2/2016; Laércio Lopes Martins – PPGERE – até 7/10/2016; Lívia Carvalho Santos –
PPGERE - até 6/10/2016; Tarciana de Oliveira Viana – PV. A Profª. Roseane informou que encaminhou o
documento por equívoco, não se tratando de prorrogação. e)Linhas de pesquisa do PPGCN (CI-CCTPPGCN Nº 73/2016) – a Profª. Rosana fez a leitura do documento pertinente, informando as novas linhas
decididas pelos docentes do Programa em comum acordo com a Coordenação, como resultado de um
workshop realizado pela Coordenação do PGCN. 2. Aprovação das atas das 319ª e 320ª reuniões da
CPPG – as atas, após análise, foram aprovadas por quatro votos, a ata da 319ª reunião e por seis votos, a
ata da 320ª reunião. 3. Solicitações de prorrogação de curso/defesa – a Profª. Rosana iniciou a
explanação do item, relatando os pleitos recebidos e abordando as melhores formas de tramitar cada um,
em seguida passou a expô-los, manifestando sua preocupação com a crescente demanda de pedidos de
tal natureza em virtude da negatividade dos mesmos perante a avaliação da CAPES: a)Tâmmela Cristina
Gomes Nunes – PPGCN – de 25/8/2016 a 25/11/2016 – após análise, o pleito foi aprovado por
unanimidade. Tem amparo legal por se tratar de licença médica. b)Paula Gomes de Paula – PPGECM –
de 16/8/2016 a 6/10/2016 – após análise, o pleito foi aprovado por unanimidade. c)Ana Lívia Pepe
Crespo – PPGCN – de 25/9/2016 a 25/10/2016 – d)Kariza Mayra Silva Minini – PPGCN – de 1/10/2016
a 15/10/2016 – e)Glauber Rabelo Matias – PPGSP – de 15/9/2016 a 28/10/2016 – após análise, o pleito
foi aprovado por unanimidade. Tem amparo legal por se tratar de licença médica. f)Heitor de Souza
Lichotti – PPGERE – de 24/8/2016 a 24/2/2017 – g)Tayná de Souza Gomes Simões – PPGCN – de
26/9/2016 a 26/10/2016 – após análise, o pleito foi aprovado por unanimidade. Tem amparo legal por se
tratar de licença médica. h)Kelly de Oliveira Borges da Costa – PPGEC – de 25/8/2016 a 27/9/2016 –
após análise, informando que foi dado ad referendum, o pleito foi aprovado por unanimidade. i)Eglon
Rhuan Salazar Guimarães – PPGECM – de 3/10/2016 a 15/12/2016 – a Profª. Rosana solicitou relatoria.
A Profª. Cristina fará a relatoria solicitada. j)Geraldo Ferreira David – Produção Vegetal – após análise,
a Profª. Rosana informou que se trata de primeira prorrogação, não necessitando de aprovação da CPPG.
k)Laís Stoller Oliveira – PPGCN – de 14/9/2016 a 31/10/2016 – a Profª. Rosana solicitou indicação de
um membro para relatoria. A Profª. Ilana fará a relatoria. l)Raquel Milina de Moraes Bezerra – PPGEC –
CI UENF/PGV/Nº 109/2016 – 4. Deliberação UENF/CPGA nº 001/16 com atualização de texto – CI
UENF/CPGA nº 197 – a Profª. Rosana fez breve relato sobre a tramitação do pleito. O Prof. Manuel
ressaltou que foram feitas algumas alterações substanciais na proposta original, assim, solicita o reenvio
ao relator para novo parecer. A CPPG aprovou a proposta por unanimidade. 5 . Credenciamento de
docente: a)Profª. Renata Maldonado da Silva – PPGPS – com relatoria – CI UENF/CPGA nº 195 – a
Profª. Rosana fez leitura do documento em epígrafe, ressaltando que o relator propõe que o programa
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avalie a participação do docente. O Prof. Carlos Henrique propôs que a docente seja credenciada a partir
de 1º de janeiro. A Profª. Rosana ressaltou a necessidade de avaliar a possibilidade de inserção da
docente no quadro a partir do próximo coleta e não do atual. A Profª. Rosana sugeriu devolver o
documento para a Coordenação do Programa para avaliar e propor a dada de credenciamento. b)Profª.
Karoll Andrea Alfonso Torres – PGA – CI UENF/CPGA nº 190 – após análise, o pleito foi aprovado por
unanimidade. 6. Solicitação de afastamento do país – Marcus Vinícius Machado Melo – PPGSP – CI
PPGSP/CCH/UENF Nº 0120/2016 – o doutorando solicita afastamento de 23/9 a 6/10/2016 a fim de
realizar pesquisa bibliográfica na Universidade de Roma – Piazzale Aldo Moro 5, em Roma, Itália. O pleito
foi aprovado por unanimidade. 7. Sugestões para normatização da Pós-Graduação – CI LSOL nº
36/2016 – a Profª. Rosana ressaltou que cópia digital foi encaminhada para todos, salientando a
importância do assunto, já que trata de autoria de artigo científico de trabalhos desenvolvidos na UENF. A
Profª. Olga ressaltou que os encaminhamentos sejam feitos aos programas e não feitos diretamente pelos
professores. A Profª. Rosana ressaltou que recebeu o documento devido à delicadeza e sigilo do tema. O
Prof. Manuel sugeriu o encaminhamento à ASJUR para análise prévia. A Profª. Rosana ficou de elaborar
uma minuta de Resolução a ser apresentada a CPPG e, depois de debatida e aprovada, será submetida à
Assessoria Jurídica.

8. Cumprimento de prazos – solicitou aos coordenadores que atendam ao

calendário de encaminhamento da pauta da CPPG. Quanto ao cumprimento de prazos dos estudantes,
ressaltou que, com o funcionamento do Sistema Acadêmico, os prazos deverão ser cumpridos
obrigatoriamente. Informou que recebeu da SECACAD uma listagem de estudantes com pendências em
plano de estudo. A Profª. Rosana também ressaltou a dissonância de informações entre as datas da
SECACAD e da Sucupira. A Profª. Cristina relatou que o processamento das prorrogações devem ser
feitas pela SECACAD, no entanto, nem sempre isso acontece em tempo hábil para possibilitar a
impressão de atas de defesa. O Prof. Alessandro solicitou ao Gustavo, convidado da SECACAD, que dê
um contato para que a Pró-Reitoria possa resolver problemas diretamente com a SECACAD. Diante da
enorme gama de problemas apresentados, a Profª. Rosana informou que conversará com a Profª. Maura,
Secretária Acadêmica, a fim de possibilitar que o prazo seja mais extenso, não findando no dia 30, o
encaminhamento dos planos de estudo. 9. Homologação de ad referendum: a)Afastamento do país –
Ubirajara Santiago de Carvalho Pinto – CI PPGSP/CCH/UENF Nº 0106/2016 – em virtude do prazo
exíguo, a Pró-Reitora informou que concedeu a aprovação ad referendum. O doutorando solicitou
afastamento do país a fim de participar do Congresso Internacional intitulado “Os dilemas da participação”,
em Coimbra/Portugal, na Casa da Escrita, de 7 a 9 de setembro de 2016 e realização de pesquisa
bibliográfica de interesse da tese, no período de 9 a 20 de setembro de 2016. O pleito foi aprovado pela
CPPG. b)Ausência do campus – Caroline Marçal Gomes David – CI UENF/CPGA nº 183 - em virtude
do prazo exíguo, a Pró-Reitora informou que concedeu a aprovação ad referendum. A doutorando solicitou
afastamento do campus a fim de desenvolver a parte experimental de seu projeto no Instituto de Zootecnia
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– Nova Odessa/SP, de 30/7 a 30/12/2016. O pleito foi aprovado pela CPPG. 10. Gerenciamento dos
Programas de Pós-Graduação – a)Edital de Seleção 2017/I – a Profª. Rosana salientou a necessidade
de aprovação do número de vagas pelos Conselhos dos Centros, e que essa exigência é regimental. O
Prof. Aldo ressaltou a dificuldade de fazer processo de seleção de alunos agora a fim de realizar seus
trabalhos só daqui a quase um ano. A Profª. Rosana ressaltou que esta discussão foi oportuna no
momento da elaboração do calendário, no entanto, no momento, a discussão se limita apenas ao edital
2017/I. Acrescentou que o Programa que julgar procedente poderá apresentar proposta de edital de
seleção 2016/II, justificadamente. Quanto ao edital 2017/I, informou que não tem o quantitativo de vagas,
pois alguns Programas ainda não enviaram as informações, apesar de ter sido feita solicitação aos
Programas. A Profª. Olga ressaltou que o assunto não está explicitamente colocado na pauta e que
gostaria de discutir e sedimentar melhor o edital do PGBB. O Prof. Carlos Henrique sugeriu análise das
propostas encaminhadas e as demais ficam subordinadas ao encaminhamento futuro. A CPPG aprovou a
proposta.

I – Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política (CI PPGSP/CCH/UENF Nº

0124/2016) – 10 vagas para o curso de Mestrado e 10 vagas para o curso de Doutorado – o número
de vagas foi aprovado por unanimidade. II – Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos
Naturais (CI PG-ERN 074/2016) – 17 vagas para o curso de Mestrado e 11 vagas para o curso de
Doutorado – o número de vagas foi aprovado por unanimidade. III – Programa de Pós-Graduação em
Produção Vegetal (CI UENF/PGV/Nº 111/2016) – 34 vagas para o curso de Mestrado e 32 vagas para
o curso de Doutorado – o número de vagas foi aprovado por unanimidade. IV – Programa de PósGraduação em Ciência Animal (CI UENF/CPGA nº 2016) 14 vagas de Mestrado e 16 vagas de
Doutorado – o número de vagas foi aprovado por unanimidade. V – Programa de Pós-Graduação em
Ciências Naturais (CI CCT PPGCN Nº 87/2016) – 30 vagas para o curso de Mestrado e 26 vagas para
o curso de Doutorado – o número de vagas foi aprovado por unanimidade. VI – Programa de PósGraduação em Genética e Melhoramento de Plantas (CI UENF/PGGMP/Nº 062/2016) – 13 vagas para
o curso de Mestrado e 13 vagas para o curso de Doutorado – o número de vagas foi aprovado por
unanimidade. VII – Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais – 16 vagas de Mestrado e 16
vagas de Doutorado - o número de vagas foi aprovado por unanimidade. b)Edital 2016/II – Programa de
Pós-Graduação em Produção Vegetal – DINTER (2016/II) – 20 vagas para o curso de Doutorado – o
número de vagas foi aprovado por unanimidade. c)Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia
Vegetal – seis vagas de Mestrado e sete de Doutorado. A Profª. Rosana ressaltou tratar-se de um
curso novo e que o mesmo recebeu cotas de bolsas da CAPES. Aprovado por unanimidade. d)PPGERE –
10 vagas de Mestrado e 10 vagas de Doutorado. A Profª. Rosana ressaltou que o programa dispõe de
bolsas ANP. Aprovado por unanimidade.

d)PPGEC – 4 vagas de Doutorado e 8 de Mestrado. O

Programa dispõem de bolsas ociosas na CAPES. A Profª. Rosana informou que as bolsas da CAPES
podem não estar disponíveis. Aprovado por unanimidade.

11. Mostra de Pós-Graduação – a Profª.
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Rosana informou que a UENF terá 529 trabalhos, ressaltando a importância da participação de todos. 12.
Outros Assuntos – a)Solicitação de afastamento do campus – I- Laura Helena de Oliveira Côrtes (CI
PG-ERN 075/2016) – a doutoranda solicita afastamento do país a fim de realizar visita técnica no Institut
National de La Recherche Agronomique (INRA), Rennes, França, de 22/10 a 7/11/2016 – após análise, a
Câmara aprovou por unanimidade. II – André Torres Geraldo (CI UENF/CPGA nº 207) - o doutorando
solicita afastamento do país a fim de realizar o curso Morfomestría geométrica e posterior treinamento e
análise de imagens topográficas na Faculdad de Ciências Naturales, UNPSJB, em Puerto Madryn,
Argentina, de 12 a30/11/2016. Após análise, a Câmara aprovou por unanimidade. III – Manuel Mendoza
Martinez (CI-CCT-PPGCN nº 85-2016) – o mestrando solicita afastamento do país a fim de realizar
trabalho na Universidad de Cartagena, Cartagena, Colômbia, de 22/9 a 5/10/2016. Após análise, a
Câmara aprovou por unanimidade. IV – Ângelo Schuabb Heringer (CI UENF/PGGMP/Nº 063/2016) – o
doutorando solicita afastamento do país a fim de participar do evento International Academic Conference
for Graduat Students (IACGS), em Nanjung, P.R. China, de 12 a 20/10/2016. Após análise, a Câmara
aprovou por unanimidade. V – Ralph André Crespo (CI PPGSP/CCH/UENF Nº 0125/2016) – o mestrando
solicita afastamento do país a fim de realizar levantamento bibliográfico, na Biblioteca Nacional de Israel
localizada no campus Givat Ram da Universidade Hebraica de Jerusalém, de 14 a 23/10/2016. Após
análise, a Câmara aprovou por unanimidade. b)Credenciamento de docente: I – Leonardo Siqueira
Glória – PGA – CI PG-ERN 076/2016 – após leitura do documento pertinente, relatando parecer da Profª.
Ilana, e análise da Câmara, o pleito foi aprovado por unanimidade. II – Paula Alessandra Di Filippo –
PGA – CI PG-ERN 077/2016 – após leitura do documento pertinente, relatando parecer da Profª. Ilana, e
análise da Câmara, o pleito foi aprovado por unanimidade. III – Flávio Augusto Soares Graça – PGA – CI
UENF/CPGA nº 208 – após leitura do documento pertinente, a Câmara aprovou por unanimidade.
c)Lançamento antecipado de conceito – PPGCL (CI/LEEL/CCH 054/2016) – a coordenação solicita
lançamento antecipado de conceito na disciplina PCL4796 – Produção Científica Interdisciplinar. A
Câmara aprovou por unanimidade. d)Solicitação de Prorrogação de prazo – Heitor de Souza Lichotti –
PPGERE – de 24/8/2016 a 24/2/2017 – a Profª. Rosana solicitou indicação de um relator. O Prof. Carlos
Henrique foi voluntário e fará a relatoria. e)Recurso – Darlielva do Rosário Freitas – PGV – Prof. Victor
Haber Perez (CI UENF/CCTA/LTA/EP nº 09/2016) – a Profª. Rosana fez a leitura dos documentos
pertinentes, ressaltando que o recurso solicita prorrogação de prazo de curso indeferida pelo Programa. O
Prof. Marcelo Vivas relatou que a solicitação foi intempestiva. A Profª. Cristina relatou que conhece a
discente e que a mesma é excelente. A Profª. Rosana ressaltou a necessidade de um parecer do
Programa, que não foi incluído no processo de solicitação. A Profª. Wania endossou. O Prof. Marcelo
Vivas informou que o Programa está ciente. A Profª. Ilana ressaltou a necessidade de uma relatoria.
Houve duas propostas. A Câmara decidiu, por maioria, 5 votos, encaminhar o pleito para parecer da
Coordenação do Programa, para assim, poder ter elementos que possibilitem a análise da questão. A
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outra proposta de autorização da prorrogação de prazo da estudante até novembro de 2016 obteve 2
votos e foi vencida. 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

.
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