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ATA DA 108ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 
 

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e oito, às catorze horas realizou-se no Centro de 1 

Convenções da UENF a centésima oitava reunião do Colegiado Acadêmico, para tratar da 2 

seguinte pauta: 01 – Aprovação da ata da centésima sétima reunião do COLAC; 02 – Informes; 3 

03 – Aprovação de convênios; 04 – Afastamentos do país; 05 – Afastamento para Pós-4 

Doutorado; 06 – Solicitação de afastamento do campus de docente para ministrar disciplina no 5 

programa de Pós-Graduação da UFF – CI LCQUI/CCT-026/08; 07 – Mudança de nome do 6 

Programa de P.G. em Produção Animal – CI PROPPG nº 071/2008; 08 – Solicitação de 7 

servidor para participar como Aluno Especial de disciplina de Pós-Graduação – documento de 8 

22/02/2008, com despacho do Diretor do CCT; 09 – Projeto do Núcleo de Extensão intitulado 9 

“Núcleo de Estudos da Exclusão e da Violência (NEEV) – CI PROEX 0134/08; 10 – Projeto 10 

para criação de doutorado – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil – CI PROPPG 11 

nº 059/2008; 11 – Solicitação de Pós-Doutoramento na UENF – Prof. Dr. Luiz de Morais Rego 12 

Filho – CI PROPPG nº 015/2008; 12 – Solicitações de licença sem vencimentos: Profª Themis 13 

Carageorgos – CI LENEP/CCT/UENF nº 015/2008 e Prof. Pavel Bedrikovetsky – CI 14 

LENEP/CCT/UENF nº 014/2008; 13 –  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 da Silva – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-17 

Graduação; Profª Lilian Maria Garcia Bahia de Oliveira – Pró-Reitora de Graduação; Prof. 18 

Silvério de Paiva Freitas – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Messias 19 

Gonzaga Pereira – representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Profª Isabel Candia 20 

Nunes da Cunha – representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Prof. Dário Alves 21 

Teixeira Filho – representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Profª Marinete dos Santos 22 

Silva – representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Profª Marina Satika Suzuki – 23 

representante dos Chefes de Laboratório do CBB; Prof. Luis César Passoni – representante 24 

dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Luis Humberto Guillermo Felipe – representante dos 25 

Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Edmilson José Maria – representante dos Docentes do 26 

CCT; Prof. Luis Antônio Cardoso – representante dos Docentes do CCH; Prof. Carlos Eduardo 27 

de Rezende – representante dos Docentes do CBB; Profª Patrícia Habib Hallak – representante 28 

da Câmara de Graduação; Profª Maria da Glória Alves – representante da Câmara de Extensão 29 

e Assuntos Comunitários; Sr. Pedro Campeão – representante dos Discentes da Graduação. O 30 
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Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passou a palavra ao Prof. Paulo 31 

Maia, que apresentou aos membros do COLAC o projeto do Restaurante Universitário. 32 

Passando ao primeiro item da pauta, o Reitor colocou em apreciação a ata da 107ª reunião, 33 

que foi aprovada com duas abstenções. Passando ao item 02, o Reitor informou que na 34 

quarta-feira, dia 9 de abril, aconteceu reunião do Conselho Curador, no Rio de Janeiro. Disse 35 

que são reuniões mensais e estão sendo realizadas em diversos locais, como no Rio de 36 

Janeiro, no LENEP, no Centro de Convenções e na Casa de Cultura Villa Maria. Informou que 37 

a Justiça derrubou ação que havia sido impetrada pelo então Governador Leonel Brizola, que 38 

impedia o repasse de 6% da arrecadação do Estado à UERJ. Disse que, pela Constituição do 39 

Estado, a UERJ e FAPERJ têm direito ao repasse. Disse que foi solicitado a membros do 40 

Conselho Curador, que atuam em Secretarias do Governo, que verifiquem como o Governo 41 

está vendo esta situação e, também, como a UENF se encaixará nela. Informou que participou 42 

de reunião na Unidade de Negócios da PETROBRAS em Macaé, para estabelecer parcerias. 43 

Disse que temos condições de evoluir em parcerias com a PETROBRAS. Disse que o Gerente 44 

Geral foi convidado para ministrar seminário em maio na UENF e será realizado um workshop. 45 

Disse que o Prof. Silvério, que estava presente à reunião, buscou entendimentos para 46 

investimentos na Villa Maria, mas para isso o imóvel terá que ser tombado. O Reitor informou 47 

que serão cadastrados alunos para disponibilização de e-mails, inclusive para alunos à 48 

distância. Informou que serão licitados links da Rede-Rio, aumentando em seis vezes o atual 49 

tráfego. Informou que a Profª Sahudy está providenciando a troca de cabeamento. A Profª 50 

Isabel perguntou, em relação ao cadastramento de alunos, se aqueles que já possuem e-mail 51 

da UENF, o mesmo será trocado. O Reitor respondeu que não. Disse que o cadastramento é 52 

para atualização, pois muitos alunos já não fazem mais parte da UENF e continuam com e-mail 53 

da instituição cadastrado e sem utilização. Disse que o e-mail servirá de elo entre os alunos e a 54 

instituição. A Profª Lílian informou que o aluno poderá cadastrar outro e-mail que não seja da 55 

UENF. O Prof. Carlos Eduardo disse que possuía um hub e seu PC teve o IP bloqueado. 56 

Após tentar de várias formas e solicitando a GRC para ver o que havia ocorrido, foi informado 57 

que o IP havia sido bloqueado devido a um elevado trânsito de informações. Acontece que isto 58 

ocorreu em um momento em que estava fora do país. Estes esclarecimentos causaram 59 

surpresa. Pelo GRC ainda foi informado que não poderia utilizar hub e sim Switch, pois havia 60 

uma norma que indicava o uso deste equipamento, inclusive a marca (3COM). O mais 61 

interessante nesta história é que o uso do hub havia sido autorizado pela GRC e não 62 
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conseguimos ter acesso à norma. O Prof. Abel informou que através de um projeto em nome 63 

do Prof. Sérgio Cardoso, foram adquiridos equipamentos que monitoram quais IP’s estão 64 

sobrecarregando a rede. O Reitor lembrou dos editais FAPERJ em aberto. Disse que a 65 

FAPERJ solicitou que a UENF submeta o maior número possível de projetos. Disse que será 66 

lançado edital onde poderão ser submetidos projetos institucionais, para obras, etc. Disse que 67 

a FAPERJ cancelou a aquisição de veículos por pesquisadores, por que muitos insistem em 68 

não colocar o veículo em nome da instituição. A Profª Isabel perguntou se quem foi 69 

coordenador de projeto ano passado poderá ser também este ano. O Reitor respondeu que 70 

sim. Disse que o impedimento é no mesmo projeto, desde que ainda não tenha prestado conta. 71 

Informou que será apresentado no Colegiado Executivo planejamento para as comemorações 72 

pelos 15 anos da UENF. Disse que será lançada revista produzida pela ASCOM. O Prof. 73 

Edson informou que no próximo dia 18 estará na UENF pessoal da CAPES para falar sobre 74 

Periódico/CAPES. Solicitou aos membros do COLAC que incentivem os colegas a 75 

participarem. Informou que serão estabelecidos critérios para distribuição das bolsas de meio 76 

de ano. Disse que a idéia é não abrir vagas novas, mas utilizar as bolsas que serão liberadas 77 

no meio do ano para os alunos matriculados e sem bolsa, para que possam recebê-las. 78 

Informou que haverá reunião dia 16 próximo sobre o credenciamento em maio, onde a CPPG 79 

irá avaliar as treze regras do Programa. Chamou atenção para o fato de que não há mais a 80 

figura de descredenciamento ou solicitação de credenciamento. Disse que os professores 81 

aparecerão numa lista de credenciados, obedecendo a critérios. Informou que participou de 82 

reuniões na FAPERJ com o Prof. Ruy, sendo as mesmas bastante frutíferas. Disse que foram 83 

chamados para participar da busca do Governo em conseguir cooperações científicas com 84 

outros países. Disse que no início de novembro a SECT estará organizando simpósio, 85 

referente a algumas áreas, com a participação do Japão. Disse que participou, junto com o 86 

Prof. Carlos Jorge Logullo de Oliveira, de reunião na SECT com representantes de diversas 87 

instituições para alinhavarem o simpósio. Disse que foi formada comissão, com o Prof. Carlos 88 

Logullo fazendo parte da mesma. Disse que o nome da UENF começa a ser melhor percebido. 89 

Disse que após contato com Japão e Coréia, o Governo irá fazer o mesmo trabalho com 90 

França e Alemanha. Informou que esteve reunido no dia de ontem na CAPES com o Prof. 91 

Jorge Guimarães, onde discutiram projetos de interesse da UENF. Informou que em cinco 92 

projetos de Doutorado, conseguimos dois, que são: Engenharia Civil e Ciências Naturais. Disse 93 

que será organizada mesa-redonda sobre “Internacionalização da UENF”, com as presenças 94 
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do Prof. Gérson, Diretor Científico da FAPERJ e do Prof. Jorge Guimarães, Presidente da 95 

CAPES. A Profª Lílian disse que conversou com o Prof. Carlos Logullo, que disse que, 96 

segundo o Secretário, o intercâmbio cobriria estudantes da Graduação. O Prof. Edson disse 97 

que é interesse sim. Disse que foi discutida a reforma universitária do Japão. A Profª Lílian 98 

disse ser importante nos aproximarmos dos países que pensam que as universidades devem 99 

ser de qualidade e gratuitas, para que façamos o intercâmbio de maneira confortável. O Prof. 100 

Carlos Eduardo falou da importância da inclusão da graduação no workshop institucional 101 

sobre mobilidade estudantil ao nível nacional e internacional. Disse que participamos de 102 

projetos da CAPES e FIPSE desde 2001, aprovando convênios que são importantes para 103 

nossos alunos. Neste contexto, considera que a mobilidade interna no Brasil passa a 104 

desempenhar um importante papel na formação dos nossos estudantes, pois a experiência 105 

regional poderá trazer aos nossos discentes um melhor entendimento sobre nosso país, 106 

sobretudo, possibilitando ao aluno verificar situações desfavoráveis e favoráveis das nossas 107 

instituições. Disse também que em recente viagem a Nicarágua, pode constatar que uma 108 

universidade com 400 docentes, apenas uma minoria possuía doutorado (15 docentes). Assim, 109 

entende que devemos envidar esforços para que nossos intercâmbios internacionais visem a 110 

América Latina e Caribe, pois o Brasil tem que assumir sua importância no contexto científico e 111 

educacional nestas regiões. A Profª Lílian disse que foi encaminhado ofício ao MEC, 112 

solicitando subsídios para que não fiquemos pautados apenas ao que os Conselhos de 113 

Educação determinam. O Prof. Carlos Eduardo disse que seria importante um setor de 114 

relações internacionais. Disse que precisamos nos preparar para ter pessoas para trabalhar 115 

esse ponto, funcionando como interlocutores. O Reitor disse que se pensa em criar uma 116 

estrutura para implementar essa ação.  Passando ao item 3, o Reitor colocou em apreciação o 117 

Convênio Específico nº 03 entre a UENF, PETROBRAS e FUNDENOR. Tem por finalidade 118 

desenvolver o Projeto intitulado "Ampliação do Laboratório de Geoquímica Orgânica - 119 

Caracterização Geoquímica de Óleos e Geoquímica de Reservatórios". Coordenador: Prof. 120 

Jorge Alberto Triguis. Aprovado. O Reitor colocou em apreciação o Termo de Adesão ao 121 

Convênio FINEP, referência 0084/07. Projeto "Fixação Biológica de Nitrogênio - Cana-de-122 

açúcar e Gluconacetobacter diazotrophicus". Convenente: Sociedade de Pesquisa Johanna 123 

Döbereiner; Executor: EMBRAPA Agrobiologia; Interveniente/co-financiadora: FAPERJ; Co-124 

executores: UENF, Fundação Oswaldo Cruz e Instituto de Bioquímica Médica (UFRJ). 125 

Representante UENF: Prof. Fábio Lopes Olivares. Aprovado. Passando ao item 4, o Reitor 126 
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colocou em apreciação o pedido de afastamento do país dos seguinte professores: a) Prof. 127 

Viatcheslav Ivanovich Priimenko - 22 a 30/04/2008 - 5ª Conferência Internacional "Inverse 128 

Problems and Information Technologies", em Khanty-Mansiisk, Rússia. Trabalho Científico, 129 

referente a projeto CENPES/PETROBRAS "Migração WCDP 3D", na Academia das Ciências 130 

da Rússia. Sem ônus adicional para a UENF.  Aprovado; b) Profª Márcia Leitão Pinheiro - 06 a 131 

14/09/2008 - XI Congreso de Antropologia de la Federacion de Asociaciones de Antropologia 132 

del Estado Español, em Donostian - San Sebastian – Espanha. Sem ônus adicional para a 133 

UENF. Aprovado; c) Prof. Sérgio Luiz Pereira da Silva - 06 a 14/09/2008 - XI Congreso de 134 

Antropologia de la Federacion de Asociaciones de Antropologia del Estado Español, em 135 

Donostian - San Sebastian – Espanha. Sem ônus adicional para a UENF. Aprovado; d) Profª 136 

Wania Amélia Belchior Mesquita - 06 a 14/09/2008 - XI Congreso de Antropologia de la 137 

Federacion de Asociaciones de Antropologia del Estado Español, em Donostian - San 138 

Sebastian – Espanha. Sem ônus adicional para a UENF. Aprovado; e) Profª Yolanda Lima 139 

Lobo - 18 a 25/06/2008 - VII Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação, na cidade do 140 

Porto, Portugal. Sem ônus adicional para a UENF. Aprovado; f) Profª Silvia Alicia Martinez - 20 141 

a 23/06/2008 - VII Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação, na cidade do Porto, 142 

Portugal. Sem ônus adicional para a UENF. Aprovado; g) Prof. Jan Schripsema - 24/04 a 143 

12/05/2008 - Palestra sobre técnicas de RMN na Metabolônica, em Leiden, Holanda. 144 

Apresentação de trabalho na Metabomeeting 2008, em Lyon, França. Participação no simpósio 145 

"The Enabling Role of Mass Spectrometry and Related Techniques in the Health and Life 146 

Sciences", em Manchester, Inglaterra. Vista a laboratórios de King's College, em Londres, 147 

Inglaterra. Sem ônus adicional para a UENF. Aprovado; h) Prof. Fernando José Luna de 148 

Oliveira - 26/05 a 02/06/08 - VI Encuentro de la Associación de Filosofia e História de la Ciência 149 

del Cono Sul", em Montevidéu, Uruguai. Sem ônus adicional para a UENF. Aprovado; i) Prof. 150 

Ricardo M. Souza - 12 a 18/07/2008 - V Congresso Internacional de Nematologia, em Brisbane, 151 

Austrália. Sem ônus adicional para a UENF. Aprovado; Foi solicitada a inclusão de mais uma 152 

solicitação de afastamento, sendo aceita a inclusão por todos. Solicitação de afastamento do 153 

Prof. Sergio Neves Monteiro – 09 a 13/03/2008 – 2008 TMS Annual Meeting & Exhibition, em 154 

Nova Orleans, EUA. Sem ônus adicional para a UENF. Aprovado; Passando ao item 5 o 155 

Reitor colocou em apreciação o pedido de afastamento para Pós-Doutoramento da Profª Célia 156 

Raquel Quirino - agosto de 2008 a agosto de 2009 - Universidad Politécnica de Valência, 157 

Espanha. O Prof. Carlos Eduardo sugeriu relator do COLAC para apreciar o pedido. O Reitor 158 



 
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

 

 

UENF 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

REITORIA 

 

 

 
Ata da Reunião do Colegiado Acadêmico 11/04/2008 

 

6 

disse ser importante melhorar a regulamentação para saída para Pós-Doutoramento. O Prof. 159 

Edson disse que a CPPG tem adotado o procedimento de instituir relator para apreciar as 160 

solicitações e se pronunciar na reunião seguinte. A Profª Isabel disse que seria ideal definir 161 

onde seria a relatoria, se na CPPG ou no COLAC. O Sr. Constantino leu o parecer da relatora 162 

instituída pela CPPG. O Prof. Carlos Eduardo disse que o parecer não cita o mérito. Disse 163 

que não é contra, mas devemos nos preocupar com a questão meritória. O Prof. Passoni 164 

disse que há resolução para Pós-Doutoramento que não fala de produção anterior. Disse que a 165 

resolução não dá margem para que avaliemos essa questão. O Reitor disse que a resolução é 166 

omissa quanto a isso. O Prof. Dário disse que este Colegiado está apto a desenvolver 167 

critérios, considerando questões acadêmicas, não somente produção anterior como o que trará 168 

de produção futura. Disse que seriam elaboradas regras para que instâncias inferiores façam a 169 

análise. O Prof. Messias disse ser interessante regulamentação, mas sempre olhando para 170 

frente. Disse que o processo em curso deve ser analisado se baseando no trâmite que era feito 171 

até o momento. A Profª Isabel disse que precisamos verificar prazo das agências de fomento 172 

para liberação de bolsas. O Prof. Silvério disse que a Profª Célia é bastante produtiva e 173 

propõe aprovarmos a solicitação e que os processos futuros atendam critérios que venham a 174 

ser definidos. O Prof. Edson disse que a PROPPG apresentará ao COLAC uma minuta 175 

estabelecendo critérios. A Profª Marinete disse que em viagem à China em 1995, 176 

representando o Estado do Rio de Janeiro, quando retornou apresentou relatório e deu 177 

palestras. O Prof. Luis Antonio disse que algumas solicitações foram aprovadas sem atender 178 

critérios. O Prof. Carlos Eduardo disse que não há propostas contrárias à solicitação, somente 179 

considerações. O Reitor colocou em votação, sendo a solicitação da Profª Célia Quirino 180 

aprovada. Passando ao item 06, o Reitor disse que se trata de solicitação de afastamento do 181 

campus de docente para ministrar disciplina no programa de Pós-Graduação. Fez a leitura da 182 

CI LCQUI/CCT-026/08 e passou a palavra ao Prof. Edson, que disse que a CPPG achou que 183 

afastamento para dentro do Estado quem libera é o Laboratório. O Prof. Passoni disse que a 184 

instituição que o professor ministrará disciplina, no caso a UFF, é pública. Disse que não há 185 

prejuízo das obrigações do professor na UENF ao atender essa demanda. Disse que o 186 

professor está buscando junto à DIRPROJ regulamentar o convênio com a referida instituição. 187 

O Prof. Edson disse ser favorável à aprovação, mas como no caso anterior devemos pensar 188 

em que isso trará benefícios à UENF. Disse que podemos criar alguma regra para parametrizar 189 

essa questão. O Prof. Luis Antonio disse que é importante estabelecer formas de convênios. 190 
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Sugeriu que se o COLAC se propõe a preparar uma resolução sobre estes casos, que não 191 

tenha caráter proibitivo. O Reitor disse que ser importante análise para saber quais benefícios 192 

a questão traz para a UENF. O Prof. Messias disse que a idéia de regulamentar e ter um 193 

convênio facilita. Disse que neste caso não deveria vir do Centro com “ad-referendum”. O Prof. 194 

Passoni disse que o “ad-referendum” foi homologado pelo Centro. O Prof. Dário disse que não 195 

vê qual o problema nessa questão, pois professores podem participar de outros programas, 196 

mini-cursos, etc. Disse que uma futura regulamentação será interessante, mas não entende se 197 

esta for feita para ir contra a participação de professores em outros programas. Disse entender 198 

a demanda como uma interação entre as instituições. O Prof. Edson disse que é importante 199 

convênio, até porque a reciprocidade é interessante. O Prof. Carlos Eduardo perguntou qual 200 

será o benefício do nosso professor na outra instituição e qual o impacto positivo. Disse que o 201 

papel dele pode ser ajudar o Programa, que pode estar apresentando dificuldades. Disse ser 202 

importante verificar os benefícios, configurar bem esses detalhes, para até consagrar o 203 

Programa que estará colaborando com Programa de outra instituição. O Reitor disse que o 204 

professor poderá apresentar relatório ao final do semestre, mostrando os resultados e os 205 

benefícios. O Prof. Dário sugeriu estabelecimento de diretrizes, para que os professores se 206 

baseiem para saber os procedimentos que deverão ser adotados. O Reitor colocou em 207 

apreciação, sendo a solicitação aprovada, condicionada à apresentação de relatório e 208 

seminário em Programas de Pós-Graduação. Passando ao item 7, o Reitor disse que se trata 209 

de solicitação de mudança de nome do Programa de Pós-Graduação em Produção Animal. 210 

Passou a palavra à Profª Isabel, que disse que em alguns concursos públicos currículos de 211 

alunos são descartados, sob alegação de não se encaixarem na área do concurso. O Prof. 212 

Edson disse que mudança de nome acarreta dificuldades, mas neste caso a CPPG achou 213 

pertinentes as justificativas apresentadas. O Reitor colocou em apreciação, sendo a solicitação 214 

aprovada, passando o programa a ser chamado de Programa de Pós-Graduação em Ciência 215 

Animal. Passando ao item 8, o Reitor colocou em apreciação solicitação do servidor Fábio 216 

Rangel Duarte para participar como Aluno Especial da disciplina de Pós-Graduação 217 

“Linguagem e Novas Tecnologias da Comunicação”. A solicitação foi aprovada. Passando ao 218 

item 9, o Reitor disse que se trata do Projeto do Núcleo de Extensão intitulado “Núcleo de 219 

Estudos da Exclusão e da Violência (NEEV)”. Passou a palavra ao Prof. Silvério que disse 220 

que a Câmara de Extensão nomeou dois relatores para emitir parecer sobre o núcleo, o Prof. 221 

Alexandre Pio Viana e o Prof. João. A Profª Marinete disse que se trata de núcleo antigo, 222 



 
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

 

 

UENF 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

REITORIA 

 

 

 
Ata da Reunião do Colegiado Acadêmico 11/04/2008 

 

8 

criado em 2002 e estava estagnado. Disse que precisa ser regulamentado baseado nas novas 223 

normas. Disse que o núcleo está baseado no LESCE e não há ônus para a UENF e sim 224 

ganhos. O Reitor disse que a resolução de núcleos está sendo analisada pela Assessoria 225 

Jurídica e espera que seja publicada nos próximos dias. Disse que não há prejuízo de 226 

avaliação pelo COLAC. Sugeriu a Profª Glória como relatora. A Prof. Glória aceitou a relatoria.  227 

Passando ao item 10, o Reitor disse que se trata de projeto para criação de doutorado no 228 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. Disse ser necessário relator. A Profª 229 

Patrícia disse que há questão de prazo e relatoria poderá atrasar o processo. O Prof. Edson 230 

disse que o prazo era 31 de março, mas a CAPES aguarda se estiver para ser apreciado em 231 

Colegiado Superior, desde que aprovado em instâncias inferiores. Disse que não é um 232 

Programa novo. Disse que a resposta da CAPES chegou próxima ao prazo final e não houve 233 

muito tempo para as pessoas trabalharem a questão. O Prof. Carlos Eduardo comentou que 234 

em reunião do CONSUNI houve uma proposta que os cursos de Pós-Graduação só seriam 235 

enviados para a CAPES após aprovação nas instâncias institucionais. A Profª Lílian disse que 236 

se a própria CAPES compreende que a tramitação é demorada, não devemos ser contra, pois 237 

o que nos motivaria a dificultar uma facilidade que a própria CAPES nos concede. A Profª 238 

Glória disse que o Programa de Engenharia Civil não é novo. Disse que o Curso está em 239 

ascensão, e o doutorado será muito importante. Disse que sem ele o aluno termina o mestrado 240 

e vai embora, dificultando até publicações. O Reitor disse que podemos ler o parecer dos 241 

relatores da CPPG, um interno e outro externo. O Prof. Abel disse que a leitura dos pareceres 242 

dos relatores da CPPG eliminaria o estabelecimento de relator pelo COLAC. O Sr. 243 

Constantino fez a leitura dos pareceres. O Reitor colocou o projeto em apreciação, sendo o 244 

mesmo aprovado com uma abstenção.  Passando ao item 11, o Reitor disse que se trata de 245 

solicitação para pós-doutorado na UENF. Disse que teremos que emitir certificado de Pós-246 

Doutorado, e é preciso análise, para sabermos que documento expedir. O Prof. Luis Antonio 247 

disse que a questão poderá criar vínculos, gerando problemas jurídicos. A Profª Isabel 248 

perguntou se existe alguma instituição que emita certificado para Pós-Doutorado. A Profª 249 

Patrícia disse ter recebido declaração que participou de estágio pós-doutoral. O Prof. Dário 250 

disse que o próprio candidato é que deve solicitar bolsa à agência de fomento. O Prof. 251 

Passoni perguntou se a solicitação passou pela CPPG. O Prof. Edson disse que passou, que 252 

houve dúvidas, mas decidiu-se aprovar. O Reitor perguntou se uma pessoa poderá fazer Pós-253 

Doutorado na UENF sendo orientado por docente não credenciado em Programa de Pós-254 
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Graduação. O Prof. Passoni disse que o orientador deve ser credenciado. Disse ser 255 

interessante que pessoas queiram fazer Pós-Doutorado na UENF e com docente qualificado 256 

que aceite orientar. Disse que a grande questão é ser o primeiro caso que aparece para 257 

análise. O Prof. Messias disse que se não há procedimentos, a Pró-Reitoria de Pesquisa e 258 

Pós-Graduação deve elaborar regulamentação mínima e trazê-la ao COLAC. Sugeriu que a 259 

solicitação seja devolvida à PROPPG para melhor avaliação. O Reitor colocou em apreciação, 260 

sendo aprovada a proposta de devolução da solicitação à PROPPG para melhor avaliação.  261 

Passando ao item 12, o Reitor disse que são solicitações de licença sem vencimentos, da 262 

Profª Themis Carageorgos e do Prof. Pavel Bedrikovetsky. Disse ter havido divergências nas 263 

solicitações sobre se demandaria contratação de professores. A Profª Lílian disse que o 264 

LENEP recebeu o quantitativo de bolsas de sempre, independente das saídas dos professores. 265 

Disse ter estranhado a divergência de solicitações feitas em colegiados diferentes, sobre 266 

demandas de professores. O Reitor disse que a licença sem vencimento precisa ser analisada, 267 

por que podemos ficar com a vaga presa. Colocadas em apreciação, foram aprovadas, com 268 

uma abstenção e um voto contrário, as solicitações de licença sem vencimentos dos dois 269 

professores por um ano. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a presença de todos 270 

e encerrou a reunião às dezessete horas e trinta minutos.    271 
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