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ATA DA 203ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e dez minutos,  na sala de 1 

reuniões da Reitoria, realizou-se a ducentésima terceira reunião do Colegiado Acadêmico, presentes 2 

os Senhores Conselheiros Prof. Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Teresa de 3 

Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof.ª Rosana Rodrigues - Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-4 

Graduação; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – 5 

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Daniela Barros de Oliveira - representante 6 

dos Chefes de Laboratório do CCTA; Prof.ª Célia Raquel Quirino - representante dos Chefes de 7 

Laboratório do CCTA; Prof.ª Anna L. Okorokova Façanha - representante dos Chefes de Laboratório 8 

do CBB; Prof.ª Maria Gertrudes A. Justi da Silva – representante dos Chefes de Laboratório do CCT; 9 

Prof. Fernando Saboya Junior - representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Cláudio 10 

Roberto Marciano - representante dos docentes do CCTA; Prof. Aldo Durand Farfan - representante 11 

dos docentes do CCT; Prof. Leonardo Rogério Miguel – representante dos docentes do CCH; Prof.ª 12 

Luciane Soares da Silva – representante dos docentes do CCH; Prof. Nilo Lima de Azevedo - 13 

representante dos docentes do CCH; Prof.ª Ana Paula M. Di Beneditto – representante dos docentes 14 

do CBB; Prof. Carlos Henrique Medeiros de Souza - representante da Câmara de Pesquisa e Pós-15 

Graduação; Prof. Victor Martin Quintana Flores – representante da Câmara de Graduação; Sr. Diego 16 

Sá Leal de Oliveira – representante dos discentes da pós-graduação; Sr. Braullio da Paz Fontes – 17 

representante suplente dos discentes da Graduação; Sr. Claudinei Campos Junior – representante dos 18 

discentes da graduação. Participaram como convidados, a Sr.ª Maria Beatriz Pessanha Boenchenstein 19 

– Secretária Geral e o Sr. Ricardo Pohlmann - técnico administrativo da Agência de Inovação, para 20 

tratar da seguinte pauta: 1-Informes; 2-Aprovação de Vagas Vestibular CEDERJ 2016/2; 3-21 

Homologação ad referendum – convênio Petrobrás/UENF/FBR; 4-Aprovação Convênio 22 

FUNDENOR; 5-Aprovação de Convênio – Universidad de La Habana; 6-Solicitação de 23 

afastamento do país: 06.1 Prof. Richard Ian Samuels, 06.2 Prof. Edson Corrêa da Silva, 06.3 Prof. 24 

Marco Antônio Rodrigues de Ceia, 06.4 Prof. Adolfo Puime Pires, 06.5 Prof. Antônio Abel 25 

González Carrasquilla, 06.6 Profª Roseane Marchezi Misságia; 7-Prorrogação de afastamento para 26 

Pós-Doutorado; 8-Homologação de resultado de concurso público CCTA; 9-Revalidação de 27 

Diploma: 09.1 CI/UENF/PROPPG-050/2016- Odile Elise Augusta Reginensi, 09.2 28 

CI/PROGRAD/UENF-067/2016 – Yamilia Barrios Tolon; 10-Mudança do art. 5º do Regimento 29 

Geral da Pós-Graduação; 11-Homologação de resultado de eleição para Coordenador de Graduação 30 

do LENEP; 12-Proposta de alteração da Seção III, art. 17 parágrafo 3º do Estatuto da UENF.  O 31 

Prof. Luis Passoni agradece a presença de todos e dá início a reunião com o primeiro item da pauta: 32 
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Informes. Informa que na sexta-feira participou de uma reunião com a empresa Águas do Paraíba e 33 

a OAB, que intermediou a conversa, e a Águas do Paraíba adiou a decisão para o final de abril. Diz 34 

que as negociações com o Governo do Estado continuam e que ouviu deles que irão pagar a PD de 35 

um mil e duzentos reais para liberar os oitocentos mil da PROAP. Informa que amanhã às oito da 36 

manhã, estará participando da tribuna livre na câmara de vereadores de Campos, onde pedirá apoio 37 

aos vereadores para as questões da UENF. A Prof.ª Rosana informa que está tentando agendar para 38 

a próxima quinta pela manhã ou à tarde, uma reunião com os Cientistas e Jovens Cientistas do 39 

Nosso Estado da Faperj. O Prof. Luis Passoni pergunta aos conselheiros se todos receberam os 40 

anexos relativos à pauta da reunião. A maioria responde que sim. O Prof. Luis Passoni pede 41 

autorização para incluir dois itens na pauta: 6.7 – Solicitação de afastamento do país da Prof.ª 42 

Wania Mesquita e o item 11.1 – Homologação de resultado de eleição para chefe do LMPA/CCTA. 43 

Os conselheiros aprovam as inclusões. A Prof.ª Daniela informa que os resultados de eleições para 44 

chefes de laboratórios não são apresentados no COLAC, que se extinguem nos Centros. Informa 45 

também que faltou incluir na pauta a solicitação de afastamento da Prof.ª Célia Quirino. O Prof. 46 

Luis Passoni inclui o afastamento da professora Célia Quirino na pauta. O Prof. Luis Passoni passa 47 

para o segundo assunto da pauta: Aprovação de vagas do CEDERJ. A Prof. Marina fala das 48 

vagas que estão sendo ofertadas, e que o quadro de distribuição das vagas foi distribuído aos 49 

conselheiros. O Colegiado aprova por unanimidade o quadro de distribuição das vagas. O Prof. Luis 50 

Passoni passa para o terceiro assunto da pauta: Homologação ad referendum- convênio 51 

Petrobrás/UENF/FBR. O servidor Ricardo Pohlmann, presta os esclarecimentos relativos ao 52 

convênio, dizendo tratar-se de um termo aditivo solicitando a extensão de duzentos e dez dias 53 

corridos para o convênio. O Prof. Luis Passoni pergunta se o Colegiado aprova o ad. referendum . O 54 

Colegiado aprova por unanimidade.  O Prof. Luis Passoni passa para o quarto assunto da pauta: 55 

Aprovação do Convênio FUNDENOR: O servidor Ricardo Pohlmann esclarece que se trata do 56 

convênio “mãe”, que está terminando em abril e precisa ser renovado por mais cinco anos. 57 

Esclarece também, que neste convênio não há recursos financeiros previstos, só recursos humanos. 58 

O Prof. Luis Passoni fala que a relação UENF/FUNDENOR têm sido bastante debatida em diversos 59 

setores da Universidade, envolvendo a ASJUR, ASCont e auditoria, lembra que a relação das 60 

universidades com as fundações foi alterada com o Marco Legal da Ciência e Tecnologia, que 61 

precisa ser melhor compreendido dentro da UENF. O Prof. Cláudio lembrou aos presentes que, em 62 

reunião do Colac no ano anterior, o Sr. Pohlmann teceu comentários a esse respeito e ponderou que 63 

a legislação atual obriga a Instituição Pública a realizar licitação para a contratação de Fundação 64 

quando se tratar de convênios em que serão efetuados pagamentos com recursos públicos, mas que 65 

para convênios para internalização de receitas isso não se aplica, sendo a escolha da Fundação um 66 
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ato discricionário da Universidade. O servidor Ricardo Pohlmann recordou-se de sua exposição 67 

anterior e reiterou as informações. Após os comentários o Prof. Luis Passoni encaminhou pela 68 

aprovação do convênio e o mesmo foi aprovado. O Prof. Luis Passoni passa para o quinto assunto 69 

da pauta: Aprovação de Convênio – Universidad de La Habana. O servidor Ricardo Pohlmann 70 

esclarece que se trata de uma demanda da assessoria de assuntos internacionais, que o convênio é 71 

simples e que não há ainda definição de recursos financeiros ou humanos. Lê o documento que 72 

todos os Conselheiros receberam.  O Colegiado aprova o convênio. O Prof. Luis Passoni passa para 73 

o sexto assunto da pauta: Solicitações de afastamento do País. O Prof. Luis Passoni consulta ao 74 

Colegiado se podem votar em bloco. O Colegiado concorda. O Prof. Luis Passoni lê os pedidos de 75 

afastamento: Prof. Richard Ian Samuels- Inglaterra- período de vinte e seis de abril a nove de maio 76 

de dois mil e dezesseis;  Prof. Edson Corrêa da Silva – Áustria – período de vinte quatro de junho a 77 

onze de julho de dois mil e dezesseis; Prof. Marco Antônio Rodrigues de Ceia – Áustria – período 78 

de vinte e sete de maio a seis de junho de dois mil e dezesseis; Prof. Adolfo Puime Pires – USA – 79 

período de nove a treze de maio de dois mil e dezesseis; Prof. Antônio Abel Carrasquilla – Áustria – 80 

período de trinta de maio a três de junho de dois mil e dezesseis; Prof.ª Roseane Marchezi Misságia 81 

– Áustria – período de  vinte e sete de maio a seis de junho de dois mil e dezesseis; Prof.ª Célia 82 

Raquel Quirino – Espanha – período de vinte e oito de maio a quinze de junho de dois mil e 83 

dezesseis. O Colegiado aprova todos os afastamentos por unanimidade. O Prof. Luis Passoni passa 84 

para o sétimo assunto da pauta: Prorrogação de afastamento para pós-doutorado. O Prof. Luis 85 

Passoni lê o documento onde o professor Carlos Enrique Pico Ortiz solicita a prorrogação do seu 86 

afastamento para realização de pós-doutorado, anteriormente aprovado para terminar em trinta e um 87 

de abril, por mais noventa dias. O Prof. Luis Passoni fala que já foi aprovada no CONSUNI a 88 

alteração da Resolução que trata do assunto e que, portanto esta solicitação já está sendo 89 

contemplada. O Colegiado aprova a prorrogação. O Prof. Luis Passoni passa para o oitavo assunto 90 

da pauta: Homologação de resultado de concurso público do CCTA. O Prof. Luis Passoni lê o 91 

documento do CCTA onde consta o resultado do concurso para professor associado na área de 92 

genética quantitativa aplicada e zootecia do LZO, que teve como resultado final o candidato 93 

Leonardo Siqueira Glória em primeiro lugar com a nota 8,12 e Rodrigo Reis Mota em segundo 94 

lugar com a nota 8,05. O Colegiado homologa o resultado do concurso. O Prof. Luis Passoni passa 95 

para o nono assunto da pauta: Revalidação de diplomas. Explica que revalidou ad referendum o 96 

diploma de Odile Elise Augusta Reginensi, em razão de a mesma ter prestado concurso público e 97 

precisava entregar a documentação até sexta-feira. Diz que a solicitação de revalidação foi feita em 98 

quatro de agosto de dois mil e quinze e que somente em vinte e cinco de fevereiro de dois mil e 99 

dezesseis a banca que analisou o processo deu parecer favorável. O conselheiro Bráulio questiona se 100 
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há como esclarecer o porquê da demora. O Prof. Passoni responde que não há prazo definido. A 101 

Prof.ª Luciane, que fez parte da banca examinadora, esclarece que os três professores que 102 

participaram do comitê de revalidação estiveram assoberbados com as mudanças ocorridas no 103 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política. Explica que a revalidação é um trabalho 104 

extremamente sério e que não dá para apenas passar os olhos. O Prof. Luis Passoni coloca em 105 

votação o ad referendum.  O Colegiado homologa o ad referendum. O Prof. Luis Passoni coloca em 106 

análise a revalidação do diploma de Yamilia Barrios Tolon, informando que a banca examinadora 107 

deu o parecer favorável. A Prof.ª Marina esclarece que se observarem nesse processo o tempo para 108 

análise também foi longo, pois foi necessário pedir outro documento. O colegiado aprova a 109 

revalidação. O Prof. Luis Passoni passa para o décimo assunto da pauta: Mudança do art. 5º do 110 

Regimento Geral da Pós-Graduação. A Prof.ª Rosana esclarece que a mudança foi aprovada na 111 

última reunião da CPPG. Diz que a composição do Colegiado da Pós-Graduação é a mesma desde o 112 

início da UENF. Que uma parte dos coordenadores de curso é membro efetivo e outra parte é 113 

convidada sem direito a voto. Fala que apenas cinco pessoas dão quórum e podem decidir assuntos 114 

de quatorze Programas de Pós-Graduação. Esclarece que isso consta também no estatuto da UENF 115 

e que será necessário mudá-lo. Alguns membros do colegiado pedem retirada de pauta, alegando 116 

não se sentirem a vontade para votar, por estarem alterando o estatuto, o Prof. Luis Passoni pergunta 117 

se os conselheiros se sentem à vontade para votar. Dezessete conselheiros são favoráveis. Pergunta 118 

ao Colegiado se querem que o assunto seja retirado da pauta; Três conselheiros votam a favor de 119 

retirar o assunto da pauta. Diante desse resultado, o Prof. Luis Passoni coloca em votação a 120 

alteração da composição do Regimento da Pós-Graduação, conforme já aprovado na CPPG. O 121 

Colegiado aprova a alteração do regimento da pós-graduação com três abstenções. A Prof.ª Daniela 122 

votou contra a mudança do artigo 5º do Regimento Geral da Pós-Graduação. O Prof. Luis Passoni 123 

passa para o décimo primeiro assunto da pauta: Homologação de resultado de eleição para 124 

Coordenador de Curso do LENEP. O Colegiado homologa o resultado. O Prof. Luis Passoni 125 

inclui o ponto autorizado pelos conselheiros: Resultado de eleição para chefe do LMPA/CCTA. 126 

Passa o assunto apenas como informe, diante da informação de que o assunto não necessita ser 127 

aprovado no COLAC. O Prof. Luis Passoni passa para o décimo segundo assunto da pauta: 128 

Proposta de alteração da Seção III, art.17 parágrafo 3º do Estatuto da UENF. O Prof. Olney 129 

esclarece que a representação da extensão no estatuto é desde dois mil e um e está capenga. Lê a 130 

resolução que diz que poderão pleitear uma bolsa de extensão, alunos matriculados em cursos de 131 

graduação. O conselheiro Bráulio sugere que a redação dos dois documentos, estatuto e resolução 132 

sejam alterados para “estudantes que estejam atuando em projetos de extensão”. O Prof. Olney diz 133 

que até hoje não tem representante de alunos de graduação. O Prof. Luis Passoni esclarece que a 134 
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proposta é que seja trocado pós-graduando por graduando. O Prof. Olney diz que não vê problema 135 

em ficar as duas representações. Após a discussão sobre o assunto o Prof. Passoni conclui que a 136 

alteração será para colocar dois representantes discentes, sendo um da pós-graduação e outro da 137 

graduação e coloca em votação. O Colegiado aprova com um voto contrário e duas abstenções a 138 

alteração da composição da Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários. Nada mais havendo a 139 

tratar, o Prof. Luis Passoni encerrou a reunião às dezesseis horas e vinte minutos, agradecendo a 140 

presença de todos. 141 

 142 

   143 

                 Luis Passoni                                              Tânia Virgínia de Souza e Silva 144 

                       Reitor                                                               Secretária ad hoc 145 

 146 


