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ATA DA 198ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às quatorze horas, realizou-se, na 1 

sala de reuniões da Reitoria, a centésima nonagésima oitava reunião do Colegiado Acadêmico, 2 

para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 197ª reunião; 02 - Informes; 03 - 3 

Afastamentos do país; 04 - Aprovação de convênios; 05 - Enquadramentos e Progressões de 4 

docentes – Lei 4.800/06 e Portaria Reitoria 009/2008; 06 - Solicitação de afastamento para 5 

realização de Estágio Sênior (CI CCT nº 162/15); 07 – Resultado de concurso público para 6 

Professor Associado (CI CCT nº 177/15); 08 - Resultado de concurso público para Professor 7 

Titular (CI CCT nº 178/15); 09 - Recurso referente a jubilamento de curso de Graduação em 8 

Medicina Veterinária; 10 - Proposta de criação do Núcleo de Acessibilidade Pedagógica - NAP (CI 9 

PROEX/UENF nº 233/2015); 11 - Assuntos Diversos. Estavam presentes: Prof. Silvério de Paiva 10 

Freitas – Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Carlos 11 

Maurício Fontes Vieira - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Rita da Trindade 12 

Ribeiro Nobre Soares – Pró-Reitora de Graduação em exercício; Profª Daniela Barros de 13 

Oliveira - representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Profª Célia Raquel Quirino - 14 

representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Profª Anna L. Okorokova Façanha – 15 

representante dos Chefes de Laboratório do CBB; Profª Maria Gertrudes A. Justi da Silva – 16 

representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira - 17 

representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Profª Kátia Valevski Sales Fernandes - 18 

representante dos docentes do CBB; Profª Marina Satika Suzuki – representante da Câmara de 19 

Graduação; Sr. Claudinei Campos Junior – representante dos discentes da Graduação. 20 

Participou, como convidado, o Sr. Ricardo Pohlmann – técnico administrativo da Agência de 21 

Inovação. O Reitor agradeceu a presença de todos. O Reitor solicitou inserção na pauta de 22 

mais 04 recursos de estudantes, mais um convênio e documento do CCT com 03 perfis de 23 

vagas de concurso público para Professor Associado. A solicitação foi aprovada. Passando ao 24 

item 01 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 197ª reunião, sendo 25 

aprovada com duas abstenções. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor deu os seguintes 26 

informes: i) foi realizada reunião na SECTI sobre o orçamento de 2016, estando presentes o Prof. 27 

Manuel Vazquez, Chefe de Gabinete da UENF, o Prof. Rodrigo Caetano, Secretário Geral da 28 

UENF, a Srª Ana Cristina, Gerente Financeira da UENF, acompanhados do Reitor eleito, Prof. 29 

Luis Passoni e assessores; ii) também foi realizada reunião dos Reitores da UENF, UERJ e 30 

UEZO e do Presidente da FAPERJ com a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Srª 31 

Cláudia Uchôa, com o Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Sr. Gustavo 32 

Tutuca, com o Secretário de Estado de Fazenda, Sr. Júlio Bueno, quando foram tratadas questões 33 

como as atuais dificuldades financeiras e cenários futuros. Disse que apresentamos a 34 
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necessidade de reposição do nosso quadro de pessoal. Disse que a informação que nos foi 35 

passada pelos representantes do Governo é que a prioridade é o pagamento de pessoal; iii) em 36 

relação à transferência do pessoal da FENORTE para a UENF, a informação é que o Governo 37 

vem encontrando dificuldades nas questões jurídicas, mas ainda estão ocorrendo as tratativas. O 38 

Prof. Carlos Maurício informou que o evento ocorrido na UENF, referente à Semana Nacional 39 

de Ciência e Tecnologia, foi um sucesso, com recorde de participação, com mais de 450 40 

trabalhos inscritos. A Profª Rita informou que a Semana Acadêmica aconteceu de 03 a 06 de 41 

novembro, com a palestra de abertura realizada pelo pesquisador da COPPE, Prof. Paulo 42 

Carneiro. Disse que durante o evento foi realizado o Encontro das Licenciaturas. Ressaltou que 43 

o evento foi bastante produtivo. Passando ao item 03 da pauta, o Reitor colocou em 44 

apreciação as seguintes solicitações de afastamentos do país: i) CI s/nº, datada de 20/10/2015 45 

- afastamento da Profª Silvia Alicia Martínez (sem ônus para a UENF) – participar da VII 46 

Conferencia Latino-Americana de Ciências Sociais, na Colômbia – de 7 a 15/11/2015 – 47 

aprovado por unanimidade; ii) C.I. UESI/LEEA/CCH nº 23/2015 – afastamento do Prof. 48 

Marcelo Carlos Gantos (sem ônus para a UENF) – participar da VII Conferencia Latino-49 

americana y Caribeña de Ciencias Sociais de CLACSO, na Colômbia – de 9 a 16/11/2015 – 50 

aprovado por unanimidade; iii) C.I. LESCE/CCH/UENF nº 76/15 – afastamento da Profª 51 

Wania Mesquita (sem ônus para a UENF) – participar da XVIII Jornadas sobre Alternativas 52 

Religiosas em América Latina, na Argentina – de 13 a 24/11/2015 – aprovado por 53 

unanimidade; iv) CI FSA-LECIV 55/2015 – afastamento do Prof. Fernando Saboya 54 

Albuquerque Junior (sem ônus para a UENF) – participar do XV PanAm Conference on Soils 55 

Mechanics and Geotecnical Engineering, na Argentina – de 15 a 18/11/2015 – aprovado por 56 

unanimidade; v) C.I. LESCE/CCH/UENF nº 75/15 – afastamento da TNS Heloiza Manhães 57 

Alves (sem ônus para a UENF) – participar do XV Colóquio de Gestão Universitária – Desafios 58 

de Gestão Universitária no Século XXI, na Argentina - de 30/11 a 06/12/2015 – aprovado por 59 

unanimidade; vi) CI LCQUI/CCT 095/2015 – afastamento do Prof. Jan Schripsema (sem ônus 60 

para a UENF) – participar do 5th Metabomeeting e visita a laboratórios na Universidade de 61 

Cambridge e pesquisas nas bibliotecas das Universidades de Cambridge e Oxford, no Reino 62 

Unido – de 07 a 18/12/2015 – aprovado por unanimidade; vii) CI LAMET nº 038/2015 – 63 

afastamento do Prof. Isimar de Azevedo Santos (sem ônus para a UENF) – participar do 25th 64 

Symposium on Education do 96th Annual Meeting da American Meteorological Society, nos 65 

Estados Unidos – de 09 a 15/01/2016 – aprovado por unanimidade. Passando ao item 04 da 66 

pauta, o Reitor colocou em apreciação os seguintes convênios: i) Termo de Convênio entre a 67 

UENF e a TEC-CAMPOS (Processo E-26/050.561/08), que tem por objetivo estabelecer a 68 

forma e as condições pelas quais as partes convenentes se propõem a desenvolver, 69 

continuamente, um programa de mútua colaboração, possibilitando a implementação de ações 70 

integradas em áreas de interesse comum, em especial o processo de incubação de empresas 71 
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de base tecnológica, a difusão da cultura empreendedora, o processo de transformação de 72 

resultados de pesquisas em potenciais negócios, tendo como base a inovação tecnológica, 73 

contribuindo para o desenvolvimento regional através da geração de emprego e renda. A 74 

coordenação pela UENF é do Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – aprovado por 75 

unanimidade; ii) Convênio entre a UENF e Fundação Cultural de Campos (Processo E-76 

26/050.832/05), que tem por objetivo estabelecer a forma e as condições pelas quais as partes 77 

envolvidas se propõem a desenvolver, continuamente, um programa de mútua colaboração 78 

e/ou cooperação técnica e científica, possibilitando a implementação de ações integradas em 79 

áreas de interesse comum. A coordenação pela UENF é do Prof. Ruben Jesus Sanchez 80 

Rodriguez – aprovado por unanimidade; iii) Termo Aditivo a termo de Cooperação entre a 81 

UENF, Petrobras, Fiocruz e Fiotec (Processo E-26/053.640/12), que tem por objetivo promover 82 

as modificações no escopo original, conforme justificativas apresentadas em anexo e substituir 83 

a Planilha de Desembolso original pela Planilha de Desembolso atualizada, parte integrante 84 

deste aditivo. A coordenação pela UENF é do Prof. Rodrigo Rodrigues de Oliveira - aprovado 85 

por unanimidade; iv) Termo Aditivo de Convênio entre UENF e a União, representada pelo 86 

MEC, por intermédio da Secretaria de Educação Superior (Processo E-26/054.383/12), que 87 

tem por objetivo a prorrogação da vigência do convênio, em conformidade com o Artigo 50 da 88 

Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011 (até 09 de maio de 2016). A 89 

coordenação pela UENF é da PROEX – ITEP - aprovado por unanimidade; v) Acordo de 90 

Cooperação entre a UENF e UEZO (Processo E-26/009/1328/2015), que tem por objetivo 91 

cooperação técnica, científica, educacional e cultural entre as instituições constituintes, visando 92 

o desenvolvimento e a execução conjunta de programas e projetos e o intercâmbio em 93 

assuntos educacionais, culturais, científicos e tecnológicos. Coordenação pela UENF: convênio 94 

institucional da Reitoria - aprovado por unanimidade; vi) Termo de Convênio entre UENF e o 95 

IFFluminense (Processo E-26/009/1751/2014), que tem por objetivo permitir a cooperação 96 

técnico-científica entre professores/pesquisadores do IFFluminense e da UENF na condução 97 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão ligadas às temáticas PROEJA, Políticas Sociais, 98 

Ciências Naturais, Cognição e Linguagem e Observatório da Educação. A coordenação pela 99 

UENF é da PROPPG - aprovado por unanimidade; vii) Termo de Cooperação entre a UENF, 100 

Petrobras e Fundação BioRio (Processo E-26/009/1802/2015), que tem por objetivo união de 101 

esforços dos partícipes para o desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado “Consolidação e 102 

aprofundamento do estudo da resistividade espectral em testemunhos de bacias petrolíferas: 103 

construção de novas metodologias indiretas para determinação de características petrofísicas 104 

de reservatório. A coordenação pela UENF é do Prof. Fernando Sérgio de Moraes - aprovado 105 

por unanimidade; viii) Contrato de Transferência de Tecnologia entre a UENF, EMBRAPA e 106 

Borges e Reis Indústria e Comércio de Óleos Naturais Ltda – ME (Processo E-107 

26/009/1427/2014), que tem por objetivo contrato de licença de uso de tecnologia por prazo 108 
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determinado e de caráter não exclusivo, apenas o Aparelho objeto de pedido de patente 109 

mencionado na cláusula segunda – item 2.1. A coordenação pela UENF é do Setor de 110 

Patentes da Agência UENF de Inovação - aprovado por unanimidade. Passando ao item 05 111 

da pauta, o Reitor colocou em apreciação a CI CCD 050/2015, com enquadramentos dos 112 

seguintes docentes: Daniela Barros de Oliveira (faixa XVII / padrão 5); Paulo Sérgio Dias da 113 

Silva (faixa XVI / padrão 2); Roberto Weider de Assis Franco (faixa XVI / padrão 5) – os 114 

enquadramentos foram aprovados por unanimidade. Colocou em apreciação a CI CCCTA 115 

009/2015, com progressões diferenciadas dos seguintes servidores técnicos administrativos: 116 

Lucas Murara Francelino (faixa IX / padrão 5); Jennifer Cristina Schiavo (faixa IX / padrão 5); 117 

Valeria Miguelote Kokis (faixa XIII / padrão 5) – as progressões diferenciadas foram aprovadas 118 

por unanimidade. Passando ao item 6 da pauta, que trata de solicitação de afastamento para 119 

realização de Estágio Sênior do Prof. Edmilson José Maria (CI CCT nº 162/15), o Prof. Edson 120 

disse que não temos conseguido quorum qualificado no CONSUNI para alterarmos a resolução 121 

que rege os afastamentos para Pós-Doutoramento e Estágio Sênior, para igualar os prazos. Disse 122 

que a CAPES não abriu edital para Estágio Sênior e, por não termos nenhuma regulamentação 123 

interna que defina quando solicitar Estágio Sênior ou Pós-Doutoramento, a sugestão é 124 

aprovarmos como Pós-Doutoramento para todos os casos, enquanto não definirmos a questão 125 

no CONSUNI. A sugestão foi aprovada por unanimidade, tendo o afastamento do Prof. 126 

Edmilson José Maria sido aprovado como Pós-Doutoramento. Passando ao item 7 da pauta, 127 

o Reitor colocou em apreciação a CI CCT nº 177/15, com resultado de concurso público para 128 

Professor Associado do LCQUI, para a área “Química (com ênfase em Química Analítica ou 129 

Físico-Química)”, que teve a candidata Cristiane Ribeiro Mauad aprovada com média final 7,56 – 130 

resultado homologado por unanimidade. Passando ao item 8 da pauta, o Reitor colocou em 131 

apreciação a CI CCT nº 178/15, com resultado de concurso público para Professor Titular do 132 

LCQUI, para a área “Química”, que teve a candidata Maria Cristina Canela Gazotti aprovada com 133 

média final 9,38. A candidata Leda Mathias não foi aprovada – resultado homologado por 134 

unanimidade. Passando ao item 9 da pauta, o Reitor colocou em apreciação o recurso de Hrana 135 

Márcia Laureano Soares Barreto, referente a jubilamento do curso de Graduação em Medicina 136 

Veterinária, e os outros 04 recursos inseridos na pauta. A Profª Rita informou que a requerente foi 137 

reprovada em Química Geral I. Disse que ela tem mais de 30 reprovações em disciplinas. A Profª 138 

Maria Gertrudes disse se preocupar, pois considera que se por um lado há dificuldades com 139 

determinadas disciplinas, por outro a Universidade deveria avaliar a causa das reprovações e 140 

buscar minimizá-las. Informou que votará contra o parecer da Câmara, para que a questão seja 141 

melhor analisada pela Universidade. A Profª Kátia disse que na Bioquímica temos história de 142 

mudança de estratégia, buscando resolver, com cada professor cuidando de sua turma e das 143 

dificuldades da mesma. Considerou que uniformizar uma disciplina para todos os cursos pode 144 

dificultar para alguns. Disse que outra questão é o nível dos estudantes que entram. O Sr. 145 
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Claudinei disse que para a prova de Química I, na final, cada professor fez sua questão e todas 146 

foram corrigidas pelo coordenador. Disse que devemos observar com cuidado a questão da 147 

uniformização, de como está sendo colocada. A Profª Marina disse que há turmas 148 

completamente opostas, com níveis distintos. A Profª Maria Gertrudes disse que apesar das 149 

dificuldades dos alunos, eles têm passado nos editais apresentados e conseguem se superar. 150 

Disse saber que é difícil essa situação, mas é preciso que nós olhemos o que, por ventura, não 151 

estamos fazendo bem. O Sr. Claudinei ressaltou, em relação à alegação da requerente de que a 152 

ementa não foi seguida, que pode dizer que é fato, pois era da mesma turma. A Profª Marina 153 

disse que, assim que assumiu a coordenação, o primeiro problema que foi passado foi o de 154 

Química e que é um problema que se arrasta há tempo. O Prof. Edson disse que, além do 155 

recurso da Hrana, recebemos outros, que foram inseridos na pauta, mas devemos analisar cada 156 

um dos casos separadamente, pois não são idênticos. Observou que o recurso de Amanda Maria 157 

Gomes Moisés já foi indeferido na reunião anterior. O Prof. Carlos Maurício considerou que 158 

deveria haver uma avaliação da coordenação do curso, diante das inúmeras reclamações. Disse 159 

que o COLAC poderia solicitar à Câmara de Graduação uma estatística dos resultados dos 160 

estudantes na disciplina. A Profª Maria Gertrudes propôs que quando a reprovação em 161 

determinada disciplina for igual ou superior a 70%, os estudantes tenham direito a trancar a 162 

disciplina, não oficializando a reprovação. A Profª Daniela disse que as ementas são dos 163 

laboratórios, então os chefes de laboratórios deveriam conhecê-las. Considerou, diante de 164 

estatísticas apresentadas, que poderia ser solicitado pronunciamento dos mesmos. A Profª Célia 165 

disse, em relação ao outro recurso, de Inácio Silva Viana, que ele é presente e participante. A 166 

Profª Kátia disse não saber se podemos dar um peso grande às cartas de professores, como a 167 

apresentada em um dos recursos, pois a coordenação, como um todo, é que poderia avaliar 168 

melhor. O Sr. Claudinei disse que devemos observar também, antes de decidir pelo 169 

indeferimento de um recurso e não de outro, que o problema comum é a Química. A Profª Maria 170 

Gertrudes sugeriu deferirmos o recurso de Inácio e aos demais solicitarmos à Câmara de 171 

Graduação as estatísticas de Química I. O Sr. Claudinei disse que deveria ser solicitada, 172 

também, indagação se o coordenador tem plenos poderes sobre todas as disciplinas. Após 173 

analisar os recursos, o Colegiado Acadêmico decidiu: i) indeferir o recurso de Hrana Márcia 174 

Laureano Soares Barreto, com 02 votos contrários e 01 abstenção. Deverá ser solicitada à 175 

Câmara de Graduação análise estatística referente às aprovações e reprovações na disciplina em 176 

questão; ii) deferir o recurso de Inácio Silva Viana, com 01 voto contrário e 01 abstenção; iii) 177 

devolver o recurso de Amanda Maria Gomes Moisés para a Secretaria Acadêmica, informando 178 

que o mesmo já havia sido indeferido na reunião deste Colegiado realizada em 05/10/2015, 179 

cabendo recurso à instância superior. O Reitor colocou em apreciação os recursos de Carolina 180 

Gomes Araújo de Sousa e de Nathália de Franco do Nascimento, do Curso de Medicina 181 

Veterinária, que cursam uma disciplina na Universidade Católica de Petrópolis. Disse que, pelo 182 
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recurso, o coordenador do curso considerou que há equivalência das ementas, mas a Câmara de 183 

Graduação indeferiu. A Profª Rita disse que pelo Regimento da Graduação somente se a 184 

disciplina for de amplitude notoriamente superior é aceita, com a Câmara de Graduação 185 

indeferindo a solicitação das estudantes, que havia sido aprovado pelo Colegiado do Curso. A 186 

Profª Daniela disse que poderia ser analisado o IGC. O Prof. Edson disse que estamos muito 187 

atrasados no Brasil devido à nossa rigidez curricular, o que prejudica o avanço da mobilidade 188 

estudantil. A Profª Maria Gertrudes considerou que podemos decidir neste Colegiado. O Prof. 189 

Carlos Maurício disse que estamos em região sem muitas oportunidades, em que estágios não 190 

são conseguidos. Disse que neste caso há justificativa. Em apreciação, os recursos de Carolina 191 

Gomes Araújo de Sousa e de Nathália de Franco do Nascimento foram deferidos pelo COLAC, 192 

com 03 abstenções. Passando ao item 10 da pauta, que trata de proposta de criação do Núcleo 193 

de Acessibilidade Pedagógica - NAP (CI PROEX/UENF nº 233/2015), foi nomeada como relatora 194 

a Profª Maria Gertrudes A. Justi da Silva. Passando ao item 11 da pauta, o Reitor colocou em 195 

apreciação a CI CCT nº 189/15, com os seguintes perfis de vagas de concurso público para 196 

Professor Associado do LECIV: i) 01 vaga para a área de conhecimento “Engenharia 197 

Civil/Estruturas” e linhas de atuação “Ensino de Graduação e Pós-Graduação e Pesquisa nas 198 

áreas de mecânica estrutural e de métodos numéricos aplicados à análise estrutural”; ii) 01 vaga 199 

para a área de conhecimento “Engenharia Civil/Estruturas e linhas de atuação “Ensino de 200 

Graduação e Pós-Graduação e Pesquisa na área de análise experimental em estruturas”; iii) 01 201 

vaga para a área de conhecimento “Engenharia Civil/Geotécnica” e linhas de atuação “Ensino de 202 

Graduação e Pós-Graduação e Pesquisa nas áreas de Geotecnia Ambiental e Recursos 203 

Hídricos”. Os três perfis foram aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o 204 

Reitor encerrou a reunião às dezessete horas, agradecendo a presença de todos. 205 

 206 
 207 
 208 
 209 
 210 
                  Prof. Silvério de Paiva Freitas                            Carlos André Pereira Baptista 211 
                                    Reitor                                                          Secretário ad hoc  212 


