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ATA DA 102ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 
 

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e sete, às catorze horas e quinze minutos realizou-1 

se na Sala de Reuniões da Villa Maria a centésima segunda reunião do Colegiado Acadêmico, 2 

para tratar da seguinte pauta: 01 – Aprovação da ata da centésima primeira Reunião do 3 

COLAC; 02 – Informes; 03 – Revogação de minuta para criação de Auxílio-tese; 04 – 4 

Publicação de minuta para criação de Bolsas para Pós-Graduandos; 05 – Envio de minuta de 5 

resolução – Revalidação de Diplomas e Certificados de Pós-Graduação Strictu Sensu, 6 

expedidos por Instituições Estrangeiras; 06 – Abertura de concurso para Professor Associado 7 

na área de Bioclimatologia (CI UENF/CCTA nº 180/07); 07 – Preenchimento de vaga de 8 

Professor Associado – LCQUI (processo E-26/052.516/07); 08 – Atribuições de um Professor 9 

Visitante (CI CCTA/LMGV nº 68/07); 09 – Solicitação de afastamento para pós-doutorado (CI 10 

PROPPG nº 244/2007 e CI PROPPG nº 245/2007); 10 – Solicitação de afastamento do país 11 

(documento da Profa. Leny Cristina Soares de Souza Azevedo de 05/07/07; CI UENF/CCTA nº 12 

176/07; CI LESCE/CCH/UENF nº 105/07; SESMA LEEA 031/2007; CI UENF/CCTA nº 186/07; 13 

CI UENF/CCTA nº 186/07; CI LENEP/CCT/UENF nº 155/2007); 11 – Homologação de 14 

Convênios (proc. E-26/052.595/07); 12 – Assuntos Diversos. Estavam presentes Prof. Almy 15 

Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, que presidiu a sessão, Prof. Antonio Abel González 16 

Carrasquilla – Vice-Reitor, Prof. Edson Correa Silva – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-17 

Graduação, Profa. Lílian Maria Garcia Bahia de Oliveira – Pró-Reitora de Graduação, Prof. 18 

Silvério de Paiva Freitas – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, Sr. Antonio 19 

Constantino de Campos – Chefe de Gabinete (convidado), Profa. Rosemary Bastos e Profa. 20 

Isabel Candia Nunes da Cunha – representantes dos Chefes de Laboratório do CCTA, Profa. 21 

Marina Satika Suzuki – representante dos Chefes de Laboratórios do CBB, Profa. Helena 22 

Kiyoni – representante dos docentes do CCTA, Prof.Luis Antonio Cardoso – representante dos 23 

docentes do CCH, Prof. Edmilson José Maria – Representante dos docentes do CCT, Profa. 24 

Simonne Teixeira – Representante da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Silvaldo 25 

Felipe da Silveira – representante da Câmara de Graduação, Profa. Maria da Glória Alves – 26 

representante da Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários e o Sr. Otávio Carneiro de 27 

Paula – Representante dos Discentes da Pós-Graduação. O Prof. Almy agradeceu a presença 28 

de todos e deu início à reunião. 01 – Aprovação da ata da centésima primeira Reunião do 29 

COLAC –A ata da centésima reunião foi aprovada com uma abstenção. O Sr. Constantino 30 
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apresentou as justificativas de ausência do Prof. Luiz Passoni e do seu suplente Prof. André 31 

Policani, que estão participando de evento e lembrou que o Prof. Ruben Sanchez está de 32 

licença médica, sendo substituído pelo Prof. Edmilson.  02 – Informes – 2.1 – Resultado da 33 

avaliação da CAPES – O Prof. Almy apresentou o resultado da avaliação dos Programas de 34 

Pós-Graduação, feita pela CAPES, dois cursos, Cognição e Linguagem e Engenharia de 35 

Produção, não tiveram os conceitos divulgados o que quer dizer que a avaliação foi baixa e 36 

deverão ser descredenciados, os Programas de Engenharia Civil – Mestrado e Produção 37 

Animal – Mestrado e Doutorado e Ciências Naturais – Mestrado, avaliados anteriormente com 38 

conceito três agora passaram para quatro. Já os programas Engenharia de Reservatório e de 39 

Exploração – doutorado que tinha o conceito quatro agora foi avaliado com três, e o Mestrado e 40 

Doutorado em Biociências e Biotecnologias passou de nível quatro para três. Os demais 41 

Programas mantiveram as avaliações anteriores. O Prof. Almy ressaltou que os programas 42 

avaliados com conceito quatro têm condição de passar a cinco. O Prof. Edson considera 43 

importante criar mecanismos e procedimentos para melhorar os conceitos obtidos na avaliação, 44 

continuou dizendo que espera que a comunidade acorde para a situação e sugere que os 45 

critérios de avaliação da CAPES sejam utilizados como orientação para os cursos. 2.2 – 46 

Audiência pública sobre orçamento - Participaram da Audiência representantes da Reitoria, 47 

do SINTUPERJ, ADUENF, DCE e ASFENORTE, o Prof. Almy ressaltou que todas as 48 

representações fizeram basicamente as mesmas reivindicações, com ênfase na questão da 49 

autonomia de gestão financeira, para a Universidade um dos principais gargalos é a demora da 50 

liberação do orçamento que apesar de aprovado não é liberado e, quando o é, existe um tempo 51 

mínimo para ser gasto, haverá uma nova Audiência com a Comissão de Orçamento, o Reitor já 52 

conversou com o Deputado Edson Albertassi, Presidente da Comissão, sobre a importância da 53 

autonomia de gestão financeira. 2.3 – Reunião com o Presidente da FAPERJ – em reunião 54 

com Presidente da FAPERJ, solicitou que os editais daquela Fundação levassem em 55 

consideração as diferenças estaduais e fossem priorizados aqueles voltados para 56 

desenvolvimento regional, a exemplo do que tem sido feito pelo CNPq, continuou dizendo que 57 

em sua opinião, a UENF tem submetido poucos projetos e reconhece nossa dificuldade em 58 

competir em certas áreas, lembrou que os bolsistas recém-doutor e professores visitantes 59 

também podem submeter projetos para captação de recursos. A FAPERJ já está divulgando a 60 

avaliação dos projetos o que facilita para termos idéia de onde estamos errando na elaboração 61 

do projeto, talvez haja necessidade de uma capacitação interna para que os projetos estejam 62 
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adequados aos editais. O Prof. Silvaldo estranhou o excesso e cláusulas que estão sendo 63 

apresentadas nos editais. 2.4 – Licitações - O Prof. Marco Antonio informou que nos próximos 64 

dias vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco serão realizadas as licitações para a construção 65 

da cerca, da estrada e da Prefeitura do Campus, houve um grande esforço do pessoal da 66 

GPCAM, que fez os projetos, do jurídico que analisou os contratos de licitação e da comissão 67 

de licitação que está empenhada em realizar as licitações dentro do prazo previsto, esse 68 

mutirão é muito importante porque a liberação dos recursos ocorre quase no fim do ano com 69 

prazo muito curto para ser gasto, assim que ocorrerem as licitações as obras começarão, ainda 70 

neste ano. 2.5 – Audiência pública na Câmara de Vereadores - vai ser agendada uma 71 

audiência pública sobre a UENF, será feita a apresentação oficial da Universidade para os 72 

representantes da comunidade, com possibilidade de interação com o poder público. Os pontos 73 

principais a serem abordados são: a) Fundação Municipal de Amparo à Pesquisa, com 74 

orçamento determinado; b) tratamento dado pela Prefeitura ao entorno da Universidade; c) 75 

Incubadora de empresas de base tecnológica. A Profa. Isabel lembrou que alguns professores 76 

da UENF participaram da discussão do plano diretor e que algumas das propostas 77 

apresentadas podem ser executadas por professores da UENF. O Prof. Almy considera 78 

importante esta audiência pública para que a Universidade apresente ao poder público nossas 79 

potencialidades. O Prof. Silvério relatou sobre a participação em reunião na Prefeitura onde 80 

discutiram a questão das bolsas para entidades particulares, existe orçamento de vinte e dois 81 

milhões por ano para bolsas mas a UENF não pode receber por ser universidade pública. 2.6 – 82 

Relatório sobre os três meses de governo – a idéia é de uma prestação de contas, o Prof. 83 

Almy considera importante informar o que estão fazendo e o que não estão conseguindo fazer 84 

e ressaltou a importância do trabalho em equipe, lembrando que todos os que foram 85 

convidados a participar mais diretamente da administração serão os mais cobrados em termos 86 

de participação e empenho. 2.7 – Convênio entre a UENF, Prefeitura de São João da Barra 87 

e MMX – através do convênio a UENF terá uma fazenda experimental em São João da Barra, 88 

em área de preservação ambiental e atrelada a um assentamento rural. 03 – Revogação de 89 

minuta para criação do Auxílio-tese – CI PROPPG nº 216/2007, informando que em reunião 90 

de vinte e nove de agosto, após análise e discussão sobre o ofício Circular nº 044/2007 da 91 

CAPES, aprovou a revogação da minuta para criação do Auxílio-tese referente às bolsas 92 

UENF/FAPERJ. O Prof. Edson esclareceu que a CAPES tinha o programa de auxílio-tese e a 93 

PROPPG havia feito uma minuta para conceder para os alunos que tinham bolsa 94 



 
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

 

 

UENF 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

REITORIA 

 

 

 
Ata da Reunião do Colegiado Acadêmico 10/10/2007                                                Página 4 de 4 

 

UENF/FAPERJ o mesmo tipo de bolsa, mas a CAPES cancelou o auxílio e não faria sentido a 95 

idéia ser mantida na UENF. Colocado em votação foi aprovado com duas abstenções. 04 – 96 

Publicação de minuta para criação de Bolsas para Pós-Graduandos – O Prof. Edson  97 

explicou que a idéia é criar um programa de bolsa UENF/FAPERJ para Pós-Graduandos em 98 

estágio no exterior, no caso do aluno não ter outra bolsa mesmo indo para o exterior a bolsa 99 

seria mantida. A Profa. Lílian ficou encarregada de fazer a relatoria. A Profa. Lílian aproveitou 100 

para falar sobre a II Caravana França-Brasil, um fórum itinerante sobre estudos na França e 101 

cooperação universitária, o Prof. Silvério informou sobre o interesse de universidades italianas 102 

em convênio na área de fruticultura e com interesse também pela área de Ciências Sociais. 05 103 

– Envio de minuta de Resolução – Revalidação de Diplomas e Certificados da Pós-104 

Graduação Strictu Sensu, expedido por instituições Estrangeiras – O Prof.Almy lembrou 105 

que a UENF já faz a revalidação dos diplomas de graduação de universidades estrangeiras, o 106 

que é uma prerrogativa das universidades públicas, mas em relação à pós-graduação ainda 107 

não existe nenhuma regulamentação. Caberá a Profa. Simonne fazer a relatoria. 06 – Abertura 108 

de Professor Associado na área de Bioclimatologia – CI UENF/CCTA nº 180, solicitando 109 

providências para o preenchimento de vaga de Professor Associado para a área de 110 

Bioclimatologia para substituir o Professor que pediu exoneração, não houve mudança no 111 

perfil. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 07 – Preenchimento de vaga de Professor 112 

Associado – LCQUI – Processo E-26/052.516/07- solicitação feita pela Chefia do LCQUI para 113 

que fosse convocado o segundo colocado para a vaga de Professor Associado daquele 114 

Laboratório tendo em vista que houve concurso para uma vaga e um dos Professores 115 

Associados fez concurso para Titular sendo então aberta uma outra vaga. O Processo já havia 116 

sido encaminhado ao Jurídico para análise que deu parecer favorável. Colocada em votação a 117 

solicitação foi aprovada por unanimidade. 08 – Atribuições de um Professor Visitante – CI 118 

CCTA/LMGV nº 68/07 encaminhando sugestões sobre as atribuições de Professor Visitante, 119 

especialmente no que diz respeito à possibilidade de o Professor Visitante poder submeter 120 

projeto via FAPERJ, O Prof. Almy considera importante que através de contato com a FAPERJ 121 

solicitem que sejam abertos editais onde os professores visitantes possam participar, outro 122 

ponto importante é a regulamentação dos direitos e deveres dos professores bolsistas porque 123 

atualmente eles não podem retirar livro nas bibliotecas porque não têm vínculo com a 124 

instituição. O Prof. Almy lembrou que cada Centro tem direito a duas bolsas de Professor 125 

Visitante mas a maioria delas não está sendo utilizada, acredita que terão que estabelecer que 126 
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depois de um tempo as bolsas não utilizadas serão redistribuídas, esclareceu que os 127 

professores bolsistas não podem submeter projetos quando os editais buscam bolsistas. A 128 

Profa. Lílian sugeriu rever a legislação sobre bolsas, retirando do texto o valor pago, 129 

transformando em tabela anexa e tentar trabalhar no quantitativo de bolsas como um pool, 130 

mediante edital. A Profa. Rosemary pediu esclarecimentos sobre o perfil do Professor Visitante. 131 

O Prof. Almy esclareceu que o Visitante tem que ter o perfil do Professor Titular da 132 

Universidade, devendo ter o curriculum e documentos comprobatórios analisados pela CSCD e 133 

pela CCD. A Profa. Simonne ressaltou a importância do aumento do número de vagas para 134 

professores. O Prof. Silvaldo questionou a respeito da atividade docente para pós-graduando. 135 

O Prof. Almy esclareceu que já existe regulamentação da CAPES sobre o assunto. 09 – 136 

Solicitação de afastamento para pós-doutorado – CI PROPPG nº 244/2007 – solicitação 137 

afastamento, do Prof. Sérgio Arruda de Moura, para pós-doutorado na Université Paris XII Val 138 

de Marn, sem ônus para a universidade, no ano de dois mil e oito. Colocado em votação a 139 

solicitação foi aprovada por unanimidade. A Profa. Simonne lembrou que o Prof. Sérgio é um 140 

dos fundadores da UENF, dentro do Programa de Pós-graduação tem um grande número de 141 

alunos, já foi Chefe de Laboratório por muito tempo e esse pós-doutorado é mais do que 142 

merecido. O Sr. Constantino disse que fica muito feliz com o que a Profa. Simonne falou sobre 143 

o Professor e que o Colegiado Acadêmico deveria adotar também como costume, quando for o 144 

caso, avaliar negativamente.CI PROPPG nº 245/2007 – solicitação afastamento, do Prof. 145 

Gonçalo Apolinário de Souza Filho, para estágio pós-doutoral, sem ônus para a universidade, 146 

no Departamento de Genética da Escola de Medicina de Harvard e Departamento de Biologia 147 

Molecular do Hospital Geral de Massachussetts, no período de fevereiro de dois mil e oito a 148 

fevereiro de dois mil e nove. A Profa. Lílian lembrou que o Prof. Gonçalo começou na UENF 149 

como aluno e começou sozinho um grupo. O Prof. Silvério ressaltou que esse pós-doutorado é 150 

altamente estratégico para a área de biotecnologia porque esse tipo de trabalho é desenvolvido 151 

em vários Centros. Aprovado por unanimidade. 10 – Solicitação de afastamento do país 10.1 152 

– documento da Profa. Leny Cristina Soares de Souza Azevedo de 05/07/07, solicitando 153 

autorização para participar do VII Congresso Iberoamericano de Historia de la Educación 154 

Latinoamericana, sem ônus para a Universidade, no período de trinta de outubro a dois de 155 

novembro próximo, em Buenos Aires. 10.2 – CI UENF/CCTA nº 176/07 – afastamento do país 156 

da Profa. Célia Quirino, sem ônus para a Universidade, para participar da XX Reunión de la 157 

Asociación Latinoamericana de Produción Animal e V Congreso Internacional de Ganderia de 158 
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Doble Propósito, no período de vinte dois a vinte e cinco de outubro próximo, no Peru. 10.3 – 159 

CI LESCE/CCH/UENF nº 105/07 - informando que o Colegiado do Laboratório aprovou o 160 

afastamento do país do Sr. Carlos Roberto Bastos Freitas, sem ônus para a Universidade, no 161 

período de doze a vinte e sete de novembro próximo, para participar de congresso no Chile. 162 

10.4 – CI SESMA LEEA 031/2007 – pedido de afastamento do país do Prof. Marcos Antonio 163 

Pedlowski, sem ônus para a Universidade, no período de vinte e nove de outubro a dois de 164 

novembro próximo, para participar do encontro anual de coordenadores de projetos do 165 

consórcio Brasil/Estados Unidos, nos Estados Unidos. 10.5 – CI UENF/CCTA nº 186/07 – 166 

afastamento do país do Prof. Hernán Maldonado Vasquez, sem ônus para a Universidade, no 167 

período de vinte dois a vinte e cinco de outubro próximo, para participar da XX Reunión 168 

Latinoamericana de Produción Animal, da XXX Reunió Anual de la Asociación Peruana de 169 

Produción Animal e do V Congreso Internacional de Ganaderia de Doble Propósito, no Peru. 170 

10.6 – CI UENF/CCTA nº 186/07 – afastamento do país do Prof. José Fernando Coelho, sem 171 

ônus para a Universidade, no período de vinte dois a vinte e cinco de outubro próximo para 172 

participar da XX Reunión Latinoamericana de Produción Animal, da XXX Reunión Anual de la 173 

Asociación Peruana de Produción Animal e do V Congreso Internacional de Ganaderia de 174 

Doble Propósito, no Peru. 10.7 – CI LENEP/CCT/UENF nº 155/2007 – afastamento do país, 175 

sem ônus para a Universidade, do Prof. Adolfo Puime Pires, no período de nove a vinte e um 176 

de novembro próximo, para participar do ATCE 2007 – SPE Annual Technical Conference and 177 

Exihibition, na Califórnia e fazer visita científica ao Colorado School of Mines e à Universidade 178 

de Tulsa. O Sr. Constantino pediu autorização para incluir na pauta outros pedidos de 179 

afastamento que chegaram à Reitoria depois de ter sido enviada a pauta do COLAC. 10.8 – CI 180 

Diretoria CBB nº 216/07 – afastamento do país, sem ônus para a Universidade do Prof. Carlos 181 

Eduardo de Rezende, no período de vinte e nove de outubro a dois de novembro próximo, para 182 

participar do evento anual da CAPES-FIPSE a ser realizado nos Estados Unidos e no período 183 

de dois a catorze de novembro para participar de atividades referentes ao Projeto Bilateral 184 

CNPq – NSF. 10.9 – CI Diretoria CBB nº 215 – afastamento do país, sem ônus para a 185 

Universidade, do Prof. Leandro Rabello Monteiro para visitação e início de colaboração com 186 

professores das Universidades de Hull e York, Inglaterra, no período de vinte e oito de outubro 187 

a trinta de novembro próximo. 10.10 – CI UENF/CCTA nº 200/07 – afastamento do país do 188 

Prof. Eulógio Carlos Queiroz de Carvalho, sem ônus para a Universidade, no período de vinte e 189 

oito de setembro a seis de outubro próximo, para ministrar curso na Universidade Nacional de 190 
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Rio Ouarto, na Argentina. Foi que se trata de homologação de afastamento já autorizada. 10.11 191 

– CI Direção CCH nº 194 – Afastamento do país, sem ônus para a Universidade, da Profa. 192 

Simonne Teixeira, no período de dois a dezessete de novembro próximo, para participar da 193 

reunião anual no Seminario Permanente Água, Territorio y Medio Ambiente, na Escuela de 194 

Estudos Hispano-Americanos da Universidade de Sevilha. 10.12 – CI Direção CCH nº 194 – 195 

Afastamento do país, sem ônus para a Universidade, da Profa. Teresa de Jesus Peixoto Faria, 196 

no período e dois a dezessete de novembro próximo, para participar da reunião anual no 197 

Seminario Permanente Agua, Territorio y Medio Ambiente, na Escuela de Estudos Hispano-198 

Americanos da Universidade de Sevilha. 10.13 – CI Direção CCH nº 194 – Afastamento do 199 

país, sem ônus para a Universidade, do Prof. Marcelo Gantos, no período e três a dezoito de 200 

novembro próximo, para participar da reunião anual no Seminario Permanente Água, Territorio 201 

y Medio Ambiente, na Escuela de Estudos Hispano-Americanos da Universidad de Sevilla. 202 

10.14 – CI Direção CCH nº 194 – Afastamento do país, sem ônus para a Universidade, do Prof. 203 

Marcos Pedlowski, no período e seis a dezesseis de novembro próximo, para participar da 204 

reunião anual no Seminário Permanente Água, Território y Médio Ambiente, na Escuela de 205 

Estudos Hispano-Americanos da Universidad de Sevilla.  A Profa. Simonne esclareceu que 206 

este o evento na Espanha vai acontecer na Universidade de Sevilla, onde o Prof. Marcelo fez o 207 

pós-doutorado, existe uma proposta de convênio com o programa de pós-graduação em 208 

Políticas Sociais, no encontro vai ser apresentada uma proposta de trabalho com o tema Água 209 

que pode incorporar outros professores e outros temas.Todas as solicitações de afastamento 210 

foram aprovadas por unanimidade. 11 – Homologação de Convênios – 11.1 – Proc. E-211 

26/052.419/07 – Convênio entre CCT/LCQUI/UENF e PETROBRAS – aprovado por 212 

unanimidade. 11.2 – Proc. E-26/050.523/07 – Convênio entre a UENF e o Instituto Arte na 213 

Escola – aprovado por unanimidade. 11.3 – Proc. E-26/052.595/07 – Convênio entre a UENF e 214 

Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia da UFRJ – COPPE – 215 

aprovado por unanimidade. O Sr. Constantino solicitou a inclusão de dois outros processos. 216 

11.4 – Proc. E.26/052.490/07 – Convênio entre a Fundação Coordenação de Projetos, 217 

Pesquisas e Esudos Tecnológicos – COPPETEC-ITCP/COPPE/UFRJ e a UENF – convênio 218 

aprovado. 11.5 – Proc. E-26/051.903/07 – Convênio UENF e Secretaria de Estado de 219 

Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro SEAPPA – convênio aprovado 220 

por unanimidade; 12 – Assuntos Diversos – 12.1 Aprovação de vagas para o vestibular 221 

CEDERJ – OF. Fundação CECIERJ /Conselho Superior/PRESI nº 13 – solicitando que seja 222 
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apreciada a proposta de vagas aprovada no Conselho de Estratégias Acadêmicas, como 223 

indicativo de participação da UENF no Vestibular 2008/1. A proposta foi aprovada por 224 

unanimidade. 12.2 Alteração do regimento da Pós-Graduação – CI UENF/ASJUR nº 085 – 225 

em resposta à CI PRPPG nº 215/2007, sobre alterações sugeridas pela CPPG a ASJUR 226 

orientou que devem ser encaminhadas para aprovação no COLAC e, posteriormente no 227 

CONSUNI, já que a publicação como errata cabe, apenas, em caso de erros tipográficos no 228 

texto encaminhado para publicação. O Prof. Edson esclareceu que se trata de alteração no art. 229 

36 do regulamento da Pós-Graduação, a alteração foi aprovada por unanimidade. 12.3 – 230 

Quebra de pré-requisito de disciplina – Proc. 0330/2007 – do aluno Marius Seba Tannús, 231 

solicitando abertura da disciplina Análise Estrutural II e/ou quebra de pré-requisito (disciplina 232 

Análise Estrutural II) para cursar as disciplinas Análise Estrutural II e Concreto Armado I. A 233 

Profa. Lílian esclareceu que a solicitação foi indeferida pela Câmara de Graduação e o aluno 234 

está recorrendo ao COLAC. O Prof. Edmilson argumentou que se partirmos do princípio que 235 

não pode ocorrer quebra de pré-requisito não há nada a fazer em relação ao pedido. A Profa. 236 

Lílian sugeriu que fosse indicado um relator para que haja embasamento caso o aluno recorra 237 

à outras instâncias. A Profa. Helena foi indicada como relatora do processo. Nada mais 238 

havendo a tratar o Prof. Almy agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 239 

dezesseis horas e quarenta minutos.    240 

 

Almy Junior Cordeiro de Carvalho    Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein 

         Reitor      Secretária ad-hoc  

 

 

 

 

 


