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ATA DA 323ª REUNIÃO DA CÂMARA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 

REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO 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 
Profª.  Wania Amélia Belchior Mesquita – CCH 
 
CONVIDADOS PRESENTES: 
Prof. Aldo Duran Farfan – CCT 
Prof. Alessandro Coutinho Ramos – ProPPG 
Prof. André Luís Policani Freitas – CCT 
Profª. Paula Mousinho Martins – CCH 
Prof. José Nilson França de Holanda – CCT 
Prof. Messias Gonzaga Pereira – CCTA 
Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre – CCT 
TNS Gustavo Luna – SECACAD 
 

A Reunião teve início às 14h e 8min, na sala de reuniões da ProPPG, no prédio P9. 

Pauta: 1. Informes; 2. Aprovação da ata da 322ª Reunião da CPPG; 3. Encontro de Pró-Reitores; 4. 

Homologação de ad referendum: a)Solicitação de prorrogação de prazo – Gabriela Domingos de 

Figueiredo Tatagiba Araújo; b)Solicitação de prorrogação de prazo – Tarciana de Oliveira Viana; 5. 

Desligamento da aluna Pollyana Honório Gomes (CI PG-ERN 0125/2016); 6. Solicitação de 

credenciamento: a) Luciane Soares da Silva – PPGSP (CI PPGSP/CCH/UENF Nº 0143/2016); b) Nilo 

Lima de Azevedo – PPGSP (CI PPGSP/CCH/UENF Nº 0143/2016); 7. Estágio Pós-doutoral: a) Prof. 

Fernando Saboya Albuquerque (CI CCT Nº 130/2016); b) Prof. Vanildo da Silveira (CICBB Nº 078/2016); 

8. Regimento Interno do PPGERN (CI PG-ERN 091/2016); 9. Calendário da Pós-Graduação - alteração; 

10. Minuta da Resolução 03/2016 – Prazo para submissão de artigos científicos originados de 

dissertações e teses; 11. Mostra de Pós-Graduação – novo formato; 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 oito minutos, saudando a todos os presentes e agradecendo a presença. Em 

seguida passou à abordagem dos itens em pauta. 1. Informes – a)CAPES: a)Publicação de termo 

aditivo PROEX – a Profª. Rosana informou que a CAPES está recompondo o seu orçamento e por isso 

está concedendo uma cota para despesas de capital aos Programas notas 6 e 7. O Programa de Genética 

e Melhoramento de Plantas foi agraciado pelo recurso, que corresponde a 5% do total recebido pelo 

Programa em valores de bolsas e custeio. b)Pró-equipamentos – Também informou que houve 

suplementação orçamentária do edital Pró-equipamentos 2014, e que em 2017 o depósito do recurso 

deverá ser efetuado pela Capes. c)PNPD – Informou também que estão abertas as inscrições para o 

remanejamento de cotas não utilizadas do programa PNPD. Ressaltou a importância de não deixar cotas 

ociosas porque a CAPES irá recolhê-las. d)PDSE – a Profª. Rosana informou que as todas inscrições 

foram homologadas e que somente uma candidata da Produção Vegetal não foi contemplada porque 

excedeu à cota. No entanto, informou que encaminhou ofício para a CAPES a fim de viabilizar o 

atendimento. e)PROAP – a Profª. Rosana relatou que, extraoficialmente, a CAPES informou que o uso do 

PROAP e do PROEX será prorrogado até maio de 2017. b)FAPERJ – edital de apoio emergencial para 

os programas e cursos de pós-graduação stricto sensu – a Profª. Rosana informou todos os pontos 

importantes e necessários para envio de propostas, esclarecendo que as informações pertinentes do 

PROAP serão repassadas aos programas e que a Gerência de Convênios já está trabalhando em uma 

planilha, e reforçou que todos os Programas devem enviar proposta. c)Resultado do exame de seleção – 

PROFMAT (CI CCT/CPPGM nº 041/2016) – a Profª. Rosana fez a leitura do documento em epígrafe, 

dando ciência aos membros da CPPG. d)Reestruturação do Programa de Pós-Graduação em Ciência 

Animal (CI Circular UENF/CPGA nº 012) –  a Profª. Rosana fez a leitura do documento em epígrafe, 

dando ciência aos membros da CPPG. e) Informes SECACAD (CI/REIT/SECACAD nº 094/2016, 

CI/REIT/SECACAD nº 096/2016 e CI/REIT/SECACAD nº 095/20160 – a Profª. Rosana reforçou as 

informações que a SECACAD encaminhou aos Programas sobre lançamento de conceitos no sistema 

acadêmico, requerimento de alunos pelo sistema acadêmico e cadastramento de alunos para a pré-

matrícula. f)PROAP – Prof. Carlos Henrique – o coordenador relatou que solicitou recursos para oito 

estudantes em virtude de evento e não foi implementado porque foi entregue com oito dias de 

antecedência, não cumprindo o prazo de 10 dias de antecedência, o atraso se deu ao fato de que houve 

um recesso de ultima hora decretado pelo governo na segunda feira dia 14 que não constava no 

calendário acadêmico. Destacou ainda que novamente o Sr Paulo do setor de convênio não teve a 

sensibilidade para tentar auxiliar na resolução do problema, fato este que vem ocorrendo com frequência 

nos diversos pedidos do PPGCL. g)IV Jornada de Políticas Sociais – a Profª. Rosana parabenizou a 

Coordenação pelo evento.  h)II Workshop do Programa de Ciências Naturais – a Profª. Rosana 
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parabenizou a Coordenação pela iniciativa, ressaltando a sua importância para visibilidade do Programa. 

I)Cancelamento da matrícula do pós-graduando Paulo Victor – PGA – a Profª. Rosana informou que o 

estudante solicitou o cancelamento da matrícula e que encaminhou cópia do documento para o Programa 

a fim de que se pronuncie. Acrescentou que está aguardando a posição do Programa.  2. Aprovação da 

ata da 322ª Reunião da CPPG – a ata foi aprovada por unanimidade com as observações feitas pelo Prof. 

Ricardo Augusto Vieira.  3. Encontro de Pró-Reitores – a Profª. Rosana relatou que participou do XXXII 

Encontro Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, realizado em Manaus, de 23 a 

25/11/2016. Durante o Encontro, foi informado que a ABRUEM levou uma proposta acatada pela CAPES 

de se modificar a forma de repasse de recurso do PROAP para as universidades estaduais. Na 

oportunidade, exemplificou a necessidade de utilização do SICONV que traz uma lentidão no repasse do 

recurso, além da necessidade de pagamento de contrapartida. Uma das propostas apresentadas foi que a 

CAPES utilize o modelo FINEP, utilizando os serviços de uma fundação privada. Outra proposta seria a 

utilização de um cartão do tipo “BB Pesquisa” de uma única conta pelo coordenador e que o mesmo 

deverá fazer as prestações de contas. Outra proposta é enviar um cartão para a ProPPG que autorizará 

cartões aos Coordenadores. É possível ainda que a CAPES disponibilize várias opções e a instituição 

decida qual a modalidade de repasse do Proap a atende. A CAPES está estudando as diversas opções 

para decidir sobre o assunto e comunicar aos Programas. Também informou que outro assunto importante 

é em relação à FINEP, em especial aos editais PROINFRA 02/2014, para o qual deve haver corte de 

recursos na ordem de R$200 milhões (metade do previsto), e da Chamada Pública Fluxo Contínuo 

03/2016 – Apoio Institucional, em que na última chamada foram recebidas 355 propostas, muito acima do 

esperado pela FINEP, dificultando a análise. Ressaltou que ficou claro que o Ministério da Educação já 

conseguiu recompor seu orçamento, inclusive o da CAPES que voltou aos patamares de como era antes 

do Programa Ciências Sem Fronteiras (Global). Informou ainda que foi dado muito destaque à questão da 

internacionalização e que estão sendo discutidas iniciativas que incluem uma proposta institucional de 

internacionalização. Relatou também que convidou a Diretora de Internacionalização para visitar o campus 

da UENF no primeiro semestre de 2017. Ainda, informou que CAPES e CGEE fizeram um levantamento 

sobre egressos da Pós-Graduação e que irão disponibilizar informações sobre os egressos, sem explicitar 

nomes e CPFs, para instituições que solicitarem. Também ressaltou que a CAPES está dando muito 

destaque aos egressos como um quesito de avaliação. Ressaltou a necessidade de que os dados dos 

egressos sejam abastecidos na plataforma Sucupira. A profª. Wania informou que o Programa tem 

investido no tratamento das informações dos egressos para informação através da plataforma Sucupira. O 

Prof. Carlos Henrique ressaltou que o Qualis Livros exigirá o encaminhamento para Pernambuco. A Profª. 

Rosana dando continuidade ao assunto FINEP, acrescentou a discussão que foi feita sobre a diminuição 

da lista de exigências feitas para a liberação dos recursos. 4. Homologação de ad referendum: 

a)Solicitação de prorrogação de prazo – Gabriela Domingos de Figueiredo Tatagiba Aaraújo – PGV 
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–  a Profª. Rosana expôs que a estudante solicitou prorrogação de prazo de 3/10 a 3/12/2016. O Prof. 

Almy relatou que a estudante foi aprovada na defesa da tese, dando à aluna o direito de refazer a defesa 

em até seis meses. A CPPG homologou o ad referendum.  b)Solicitação de prorrogação de prazo – 

Tarciana de Oliveira Viana –  a Profª. Rosana expôs que a estudante solicitou prorrogação de prazo de 

1/11 a 2/12/2016. O Prof. Almy salientou a dificuldade de interpretação do Regimento Geral sobre o caso 

em questão. Após esclarecido que a primeira solicitação é referente aos primeiros seis meses, a CPPG 

homologou o ad referendum. 5. Desligamento da aluna Pollyana Honório Gomes (CI PG-ERN 

0125/2016) – a estudante não cumpriu os prazos regimentais e está ausente do campus sem justificativa e 

sem amparo legal. A Profª. Ilana fez o relato sobre o assunto, ressaltando que a estudante desapareceu. A 

CPPG decidiu por unanimidade desligar a estudante.  6. Solicitação de credenciamento: a)Luciane 

Soares da Silva – PPGSP (CI PPGSP/CCH/UENF Nº 0143/2016) – a Coordenadora do Programa solicita 

credenciamento da docente no Nível I. A Profª. Rosana solicitou voluntários para relatoria. O Prof. Ricardo 

Augusto sugeriu que o relator seja da área. O nome do Prof. Carlos Henrique foi aprovado por 

unanimidade para a relatoria.  b)Nilo Lima de Azevedo – PPGSP (CI PPGSP/CCH/UENF Nº 0143/2016) 

– a Coordenadora do Programa solicita credenciamento do docente no Nível I. A Profª. Rosana solicitou 

voluntários para relatoria. O nome do Prof. Carlos Henrique foi aprovado por unanimidade para a relatoria.  

7. Estágio Pós-doutoral: a)Prof. Fernando Saboya Albuquerque (CI CCT Nº 130/2016) –  a Profª. 

Rosana esclareceu que solicitou relatoria ao Coordenador do Programa ao qual está vinculado o docente. 

O Prof. Aldo Durand manifestou parecer favorável. A CPPG aprovou por unanimidade.  b)Prof. Vanildo da 

Silveira (CICBB Nº 078/2016) –  a Profª. Rosana esclareceu que solicitou relatoria ao Coordenador do 

Programa ao qual está vinculado o docente. O Prof. Messias Gonzaga Pereira apresentou parecer 

favorável. A CPPG aprovou por unanimidade. c)Profª. Claudete Santa Catarina (CI CBB nº 087/2016) – 

a Profª. Rosana esclareceu que solicitou relatoria à Coordenadora do Programa ao qual está vinculado a 

docente. A Profª. Olga apresentou parecer favorável. A CPPG aprovou por unanimidade.   8. Regimento 

Interno do PPGERN (CI PG-ERN 091/2016) – o Programa solicita correção da tabela de créditos 

obrigatórios e não obrigatórios para os alunos de mestrado e doutorado vinculados ao Programa. A Profª. 

Rosana informou que solicitou relatoria à Profª. Maria Cristina Canela conforme determinação da CPPG. A 

relatora apresentou parecer favorável à mudança sugerida. A CPPG aprovou por unanimidade.   9. 

Calendário da Pós-Graduação – alteração – a Profª. Rosana relembrou que, na reunião passada, a 

Profª. Maura destacou o período muito longo para incluir e excluir disciplinas. Propôs para 6/3/2017 o 

término do prazo para inclusão e exclusão de disciplinas para o segundo semestre de 2016. A CPPG 

aprovou por unanimidade. A outra mudança é a inclusão da data de matrícula para o segundo semestre 

de 2016 para o período de 2 a 6 de dezembro do corrente ano e 9 e 10 de janeiro de 2017. Ressaltou que 

o SAC da CAPES para inclusão de fechará no dia 7 no mês de dezembro, atipicamente. A CPPG aprovou 

por unanimidade. Na oportunidade, A Profª. Rosana abordou um tema que tem criado interpretações 
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distorcidas, esclarecendo que os estudantes de Graduação que concluirão seus cursos no primeiro 

semestre de 2016, poderão se candidatar aos Programas de Pós-Graduação, porém aqueles que 

concluirão seus cursos somente no segundo semestre de 2016 que terminará em junho de 2017, não 

poderão se candidatar. O Prof. Ricardo Augusto solicitou avaliar a possibilidade matrícula destes alunos 

em outra data. A Profª. Rosana ressaltou que para atender a estes casos, os programas poderão abrir 

edital de seleção para início no segundo semestre de 2017. 10. Minuta da Resolução 03/2016 – Prazo 

para submissão de artigos científicos originados de dissertações e teses – a Profª. Rosana abriu a 

palavra para que os membros façam suas sugestões. A Profª. Ilana informou que levou a proposta à 

Comissão Coordenadora que manifestou sua preocupação com a pertinência jurídica, podendo configurar 

plágio no caso de um artigo ser submetido por um primeiro autor que seja o Mestrando ou Doutorando. 

Ressaltou a importância da concordância expressa do estudante. O Prof. Ricardo Augusto relatou que a 

submissão deve atender os critérios definidos pelo Programa. O Prof. Gonçalo também manifestou sua 

preocupação com as questões jurídicas. O Prof. André Policani questionou a quem cabe submeter o 

artigo, salientando que o mais importante é seja dado ao orientador a prerrogativa da submissão a fim de 

garantir a qualidade do trabalho. O Prof. Messias relatou que a Comissão do Programa de Genética e 

Melhoramento de Plantas sugeriu que no texto da minuta seja dada a possibilidade de perda da autoria do 

trabalho. A CPPG decidiu pelo encaminhamento à ASJUR da minuta com as sugestões dadas para 

análise sobre o plágio. O assunto será pauta da próxima reunião.  11. Mostra de Pós-Graduação – novo 

formato – a Profª. Rosana informou que o ano de 2017 será muito complicado, financeiramente e por isso 

propõe que a Mostra de Pós-Graduação seja feita em conjunto com o CONFICT (Iniciação Científica), na 

mesma semana, porém em dias diferentes, sendo três primeiros dias para IC e os dois últimos para a Pós-

Graduação. Ressaltou que a Pró-Reitoria que organiza os dois eventos é a mesma, a equipe de trabalho é 

pequena, e que há necessidade de uso mais racional e eficiente de recursos humanos, financeiros e de 

infraestrutura. Também argumentou que a realização da semana da Pós-Graduação durante a Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia dificulta o atendimento da agenda de palestrantes importantes que estão 

comprometidos com os eventos em Brasília, na CAPES, no CNPq, etc., e propôs, inclusive, o período de 

26 a 30 de junho de 2017, a princípio. A CPPG aprovou por unanimidade a mudança de formato.  12. 

Outros Assuntos – a)Solicitação de afastamento do campus – Eurípedes Garcia Silveira – PPGCN 

(CI CCT PPGCN nº 119/2016) – o estudante solicita prorrogação do seu afastamento do campus com 

retorno previsto para 7 de dezembro. O estudante está ausente do campus desde 9 de maio de 2016 no 

Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP) do CSIC. A CPPG aprovou por unanimidade.  b)Entrega de 

exemplares de tese fora do prazo – Richard Dennis Babilonia Santillán – PGA (CI UENF/CPGA nº 

256) – o estudante solicita a entrega de seus exemplares de tese que deveriam ter sido entregues até 

28/9/2016. Sua justificativa baseia-se em problemas de saúde. A CPPG aprovou por unanimidade.  

c)Credenciamento de coorientador – Nível III – Profª. Maristela de Cassia Seudo Lopes – UFBA (CI 
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UENF/CPGA nº 257) – a Profª. Rosana fez a leitura da correspondência pertinente. A docente irá 

coorientar a estudante Luciana de Macedo Mello. A CPPG aprovou por unanimidade. d)Validação de 

diploma estrangeiro para inscrição em Programa de Pós-Graduação – a Profª. Ilana questionou se é 

necessário validar diploma estrangeiro para inscrição em Programas de Pós-Graduação. A Profª. Rosana 

informou que não é necessário, acrescentando que a validação só é necessária para exercício de 

profissão. Nada mais foi dito e não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 16h31min 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 

.  
 

 

 

 

 
 


