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ATA DA 122ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e nove, às catorze horas e vinte minutos 1 

realizou-se na Sala de Reunião da Reitoria a centésima vigésima segunda reunião do 2 

Colegiado Acadêmico, para tratar da seguinte pauta: 1 – Aprovação da ata da 121ª 3 

reunião; 2 – Informes; 3 – Aprovação de convênios; 4 – Afastamentos do país; 5 – 4 

Enquadramento e Progressões por antiguidade e merecimento – Lei 4.800 e Portaria 5 

009/2008; 6 – CI UENF/CCTA/LTA/QA nº 001/09 – solicitação da Profa. Daniela Barros 6 

de Oliveira Ribeiro de marcação de férias de 2008 para julho 2009; 7 – CI 7 

PROGRAD/UENF nº 115/2009 – solicitação do aluno Rodolfo Gonçalves da Silva; 8 – 8 

Concurso Público para Professor Associado – perfis; 9 – Processo E-26/050.265/08 – 9 

Desmembramento de Laboratório (novo parecer do relator); 10 – Criação do Curso de 10 

Administração Pública da UENF – processo E-26/051.441/07 (indicação de relator); 11 – 11 

Processo E-26/051.393/09 – Termo de Adesão ao Acordo de Cooperação Técnica 12 

firmado entre a UENF, CAPES e SEE; 12 – Assuntos diversos. Estavam presentes Prof. 13 

Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Antonio Abel 14 

G. Carrasquilla – Vice-Reitor; Prof. Edson Correa da Silva – Pró-Reitor de Pesquisa e 15 

Pós-Graduação; Profa. Lilian Bahia de Oliveira – Pró-Reitora de Graduação, Prof. 16 

Silvério de Paiva Freitas – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, Prof. 17 

Messias Gonzaga Pereira – representante dos Chefes de Laboratório do CCTA, Prof. 18 

Manuel Vazquez Vidal Junior – representante dos Chefes de Laboratório do CCTA;  19 

Profa. Márcia Leitão Pinheiro – representante dos Chefes de Laboratório do CCH; 20 

Profa. Andrea Cristina Veto Arnholdt – representante dos Chefes de Laboratório do 21 

CBB, Profa. Olga Lima Tavares Machado – representante dos Chefes de Laboratório 22 

do CBB, Prof. Viacheslav Ivanovich Priimenko – representante dos Chefes de 23 

Laboratório do CCT; Prof. Eulógio Carlos de Carvalho – representante dos docentes do 24 

CCTA; Prof. Fernando Saboya de Albuquerque Junior – representante da Câmara de 25 

Pós-Graduação; Profa. Patrícia Habib Hallak – representante da Câmara de 26 

Graduação; Prof. Sérgio de Azevedo e Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de 27 

Gabinete, convidados para a reunião. O Vice-Reitor iniciou a reunião dando as boas 28 
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vindas a todos. O Sr. Constantino solicitou que fosse feita a inversão da pauta para que 29 

o item 10, Criação do Curso de Administração Pública da UENF – processo E-30 

26/051.441/07 fosse apreciado primeiro porque o Prof. Sérgio de Azevedo, relator do 31 

processo no CCH e convidado para participar da reunião teria aula. A solicitação de 32 

inversão de pauta foi aprovada. O Prof. Almy assumiu a presidência da reunião. A 33 

Profa. Lilian esclareceu que o processo de criação do Curso foi discutido na Câmara de 34 

Graduação onde o Prof. Sérgio falou sobre o curso e, devido a sua experiência 35 

acadêmica e por ser um dos professores envolvidos no Curso, poderia repetir a 36 

apresentação feita sobre a sua importância para a região e para a Universidade. A 37 

Professora continuou dizendo que o Curso já foi aprovado no Centro e na Câmara de 38 

Graduação, com relatoria do Prof. Silvaldo, e pondera se haveria necessidade de outro 39 

relator indicado pelo COLAC ou se bastaria o relato que já foi feito. O Prof. Sergio 40 

ressaltou que o projeto de criação do Curso já passou por várias relatorias e foram 41 

feitas algumas modificações. A proposta do Curso de Administração Pública foi feita a 42 

partir de solicitação de prefeitos da região que relataram a dificuldade de conseguir 43 

gestores, o curso de administração proposto tem ênfase em administração pública 44 

municipal. Continuou dizendo que será criado o Laboratório de Políticas Públicas que, 45 

junto com outros laboratórios será responsável pelo Curso de Administração. Para o 46 

novo Laboratório já estão aprovadas três novas vagas para professores, Economia, 47 

Direito e Administração, para essas vagas o candidato deverá ter conhecimento de 48 

políticas públicas. O Prof. Sérgio, atualmente professor do LESCE, e a Profa. Yolanda, 49 

do LEEL, irão para o novo Laboratório junto com outros professores que já são da 50 

Universidade e os novos concursados. Continuou dizendo que não acredita que no 51 

CCH haja resistência contra o Curso porque sua criação já foi aprovada no Conselho 52 

de Centro. A Profa. Lilian falou da experiência da UENF no pioneirismo de cursos, 53 

citando como exemplo o curso de Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo 54 

que durante muito tempo só foi oferecido aqui. O curso de Administração Pública será 55 

o primeiro em instituição pública no Estado do Rio e considera importante a 56 

oportunidade de formar jovens e acredita que o Curso trará um referencial positivo para 57 
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a Universidade. O Prof. Priimenko ressaltou a importância de profissionalizar a 58 

administração pública. O Prof. Silvério perguntou sobre a questão das novas vagas 59 

para professores do curso. O Prof. Sérgio esclareceu que as três vagas já foram 60 

aprovadas. A Profa. Olga questionou se há necessidade de manter  o nome do curso 61 

como “Curso de Administração Pública da UENF” porque como está fica parecendo 62 

que se trata de administrar a Universidade e se com apenas três novos professores 63 

seria possível manter o curso por dois anos. O Prof. Sérgio esclareceu que o curso 64 

será de Administração Pública e que o número de professores não será restrito aos 65 

três novos porque outros professores irão para o novo Laboratório. A Profa. Andrea 66 

sugeriu que nos anos finais do curso haja interação com a área de saúde pública. O 67 

Prof. Sérgio esclareceu que a idéia é deixar os três últimos semestres mais livres e 68 

permitir maior interação com os outros Centros. A Profa. Lilian lembrou que na pauta 69 

está a indicação de relator para o processo e questionou se haverá ou não 70 

necessidade da indicação de relator. O Prof. Almy argumentou que as informações 71 

apresentadas pelo Prof. Sérgio são as mesmas apresentadas pelo relator da Câmara 72 

de Graduação, Prof. Silvaldo. A Profa. Andrea sugeriu que sejam incorporadas ao 73 

Processo as aprovações tanto do Conselho de Centro quanto da Câmara de 74 

Graduação. O Prof. Almy esclareceu que o Projeto foi aprovado por unanimidade no 75 

Centro e na Câmara e não vê necessidade de haver relatoria do COLAC. O Prof. 76 

Messias sugeriu que o curso fosse aprovado, sem necessidade de ser feita relatoria do 77 

COLAC porque já foram feitas outras anteriormente. Colocado em votação o projeto de 78 

criação do Curso de Administração foi aprovado por unanimidade. Retomando o 79 

primeiro item da pauta – Aprovação da ata da centésima vigésima primeira 80 

reunião do COLAC – aprovada com 02 abstenções. Passando ao item 2 – Informes; 81 

2.1 – Projetos aprovados na FAPERJ – o Prof. Almy informou que a UENF num total de 82 

51 projetos aprovados no edital de Apoio às Universidades Estaduais do Rio de Janeiro – 83 

UERJ, UENF e UEZO 2009, 14 projetos são de pesquisadores da UENF, também foram 84 

contemplados dois projetos para biotério. O Prof. Almy aproveitou para parabenizar os 85 

professores contemplados. 2.2 – O Prof. Almy falou da homenagem prestada ao Prof. 86 
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Jorge Guimarães, Presidente da CAPES e registrou e parabenizou a Comissão 87 

Organizadora da semana de Iniciação Científica e de Pós-Graduação, os dois eventos 88 

foram bastante elogiados. A UENF conseguiu 15 novas bolsas PIBIC. A Profa. Olga 89 

sugeriu que o Prof. Massuda fosse também homenageado, ressaltou que o Professor tem 90 

participado de todos os eventos da UENF para os quais é convidado e participa 91 

efetivamente da avaliação dos trabalhos da área de Biologia, sempre dando atenção a 92 

todos os alunos que apresentam os trabalhos. O Prof. Eulógio também se manifestou 93 

favorável à homenagem. 2.3 – Participação da UENF na Feira Brasil Offshore – a 94 

UENF vai participar, no período de 17 a 19 deste mês, da Feira Brasil Offshore, em 95 

Macaé. Os Professores Valdo, Priimenko, Paranhos e Abel estão responsáveis pela 96 

organização do stand na Feira. 2.4 – Aluguel de espaço no Rio – A Universidade está 97 

tentando viabilizar o aluguel de um escritório no Rio que servirá de apoio para os 98 

professores da Universidade e também para a Reitoria para, quando houver necessidade, 99 

ter espaço para reunião e trabalho. O Prof. Almy informou que já conseguiram alugar uma 100 

vaga no Edifício Garagem, no Centro do Rio. 3 – Aprovação de convênios – 3.1 – 101 

Processo E-26/051.919/06 – convênio entre a UENF, PETROBRAS e FUNDENOR; 3.2 102 

– Processo E-26/051.393/09 – Termo de adesão ao Acordo de Cooperação Técnica 103 

firmado entre a UENF, CAPES e SEE – os dois convênios foram aprovados. 4 – 104 

Afastamentos do país – 4.1 CI Officina/LEEA nº 004/09 – afastamento da Profa. 105 

Simonne Teixeira, no período de 14 a 24 de julho próximo, para participar de conferências 106 

na Universidade Autônoma Metropolitana, Iztapalapa, México e do Simpósio Água, 107 

Território y Médio Ambiente. Política Públicas y Participacón Ciudadana durante a 53 ICA, 108 

sem ônus para a Universidade. 4.2 CI UESI/LEEA nº 004/09 – afastamento do Prof. 109 

Marcelo Gantos no período de 14 a 24 de julho próximo, para participar de conferências 110 

na Universidade Autônoma Metropolitana, Iztapalapa, México e do Simpósio Água, 111 

Território y Médio Ambiente. Política Públicas y Participacón Ciudadana e Actores, 112 

prácticas e instituiciones em la construcción de poliíticas sociales em La Américas, sem 113 

ônus para a Universidade. 4.3 – CI LEEL/CCH 064/09 – afastamento da Profa. Silvia 114 

Alicia Martinez, no período de 01 a 31/07 próximo, para participar de atividades previstas 115 
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dentro das ações do Acordo de Cooperação Internacional entre o Brasil e Portugal – 116 

CAPES/FCT – Universidade de Lisboa/Portugal, sem ônus para a Universidade. 4.4 – CI 117 

UENF/CCTA nº 069/2009 – afastamento do Prof. Antonio Carlos da Gama-Rodrigues e 118 

da Profa. Emanuela Forestieri da Gama-Rodrigues no período de 23 a 28 de agosto 119 

próximo para participar do II Congresso de Agroflorestas, em Nairóbi, sem ônus para a 120 

Universidade. 4.5 – CI s/nº ProPPG – afastamento do Prof. Carlos Jorge Logullo de 121 

Oliveira, no período de 11 a 27 de julho próximo para conferência no EMBO Meeting on 122 

the Molecular and Population Biology os Deasease Vectors, na Grécia, sem ônus para a 123 

Universidade. 4.6 – CI LEEA/CCH nº 004/09 – afastamento da Profa. Teresa de Jesus 124 

Peixoto Faria, no período de 14 a 24 de julho próximo, para participar de conferências na 125 

Universidade Autônoma Metropolitana, Iztapalapa, México e do Simpósio Água, Território 126 

y Médio Ambiente. Política Públicas y Participacón Ciudadana durante a 53 ICA e do 127 

Encontro Anual dos Membros da Rede ATMA – Água, Território e Meio Ambiente, sem 128 

ônus para a Universidade. 4.7 – CI CCT/LEPROD nº 023/09 – afastamento do país do 129 

Prof. Daniel Ignácio de Souza Júnior, no período de 08 a 17 deste, para apresentar 130 

trabalho no Congresso COMADEM 2009, na Espanha, sem ônus para a Universidade. 131 

4.8- CI s/nº LCMAT – afastamento do país do Prof. Luis Rivera Escriba, no período de 08 132 

a 12 deste, para participar de Mesa Redonda na Faculdade de Sistemas de Informática 133 

da Universidade Nacional Maior de San Marcos, no Peru, sem ônus para a                                                                                                                                                                                          134 

Universidade. 4.9 CI UENF/CCTA nº 068/2009 – afastamento do país do Prof. Eliemar 135 

Campostrini, no período de 28 de junho a 13 de julho próximo, para participar como 136 

membro efetivo do Projeto CAPES/Wageningen, na Holanda, sem ônus para a 137 

Universidade. 5.0 – CI CCT/LCFIS nº 054/2009 – afastamento do prof. Helion Vargas, no 138 

período de 18 de julho 02 de agosto próximo, para participar da 15th International 139 

Conference on Photoacoustic and Photermal Phenomena, na Bélgica, e realizar trabalho 140 

de pesquisa no Institut Fraunhofer fur Bausphysik, na Alemanha, sem ônus para a 141 

Universidade. 5.1 CI CCT/LCFIS nº 009 – afastamento do Prof. Delson Ubiratan da Silva, 142 

no período de 18 a 24 de julho próximo, para participar da 15th International Conference 143 

on Photoacoustic and Photermal Phenomena, na Bélgica, sem ônus para a Universidade. 144 
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5.2 – CI CCT/LCFIS nº 008 – afastamento do Prof. Marcelo da Silva Sthel no período de 145 

18 a 29 de julho próximo, para participar da 15th International Conference on 146 

Photoacoustic and Photermal Phenomena, na Bélgica e realizar trabalho de pesquisa no 147 

Institut Fraunhofer fur Bausphysik, na Alemanha sem ônus para a Universidade. 5.3 – CI 148 

s/nº LCMAT – afastamento do Prof. Luis Humberto Guillermo Felipe, no período de 29 de 149 

setembro a 03 de outubro próximo, para participar do I Seminário Taller Internacional de 150 

Métodos Globalizados de La Matemática: problemas deinvestigación y La enseñanza, no 151 

Peru, sem ônus para a Universidade. 5.4 – CI LFIS nº 007/2009 – afastamento do Prof. 152 

Marcelo Gomes da Silva no período de 18 julho a 15 de agosto próximo, para participar 153 

da 15th International Conference on Photoacoustic and Photermal Phenomena, na 154 

Bélgica e realizar trabalho de pesquisa no Institut Fraunhofer fur Bausphysik, na 155 

Alemanha sem ônus para a Universidade. 5.5 – CI PIBIC 034/2009 – afastamento da 156 

Profa. Cláudia Dolinski, no período 15 a 21 de agosto próximo, para apresentar palestra 157 

no encontro anual da Society for Invertebrade Pathology, nos Estados Unidos, sem ônus 158 

para a Universidade. Todos os afastamentos foram aprovados. 5 – Enquadramento e 159 

Progressões por antiguidade e merecimento – Lei 4.800 e Portaria 009/2008 – CI 160 

CCEPTA 414/09 – progressão diferenciada/merecimento - Lei 4.800 e Portaria 009/2008 161 

CI CCEPTA 416/096 – progressão por antiguidade com vencimento anterior à Lei 4.800 , 162 

CI CCEPTA 455/09 – progressão diferenciada Lei 4.800 e Portaria 009/2008, o Professor 163 

Almy leu o nome dos servidores. Colocada em votação as progressões foram aprovadas. 164 

O Professor Almy apresentou as CIs de progressão de professores CIs CCD 62, 63 e 165 

64/2009, após leitura dos nomes dos professores as progressões foram aprovadas. 6 – CI 166 

UENF/CCTA/LTA/QA nº 001/09 – solicitação da Profa. Daniela Barros de Oliveira 167 

Ribeiro de marcação de férias de 2008 para julho 2009 – O Prof. Almy esclareceu que 168 

é uma solicitação de marcação de férias que não obedece ao que está estabelecido no 169 

Regimento Geral da UENF. A Professora solicitou 30 dias de férias, referentes a 2008, a 170 

partir de 02 de julho deste ano e as férias de 2009 (30 dias), a partir de 01 de agosto 171 

também deste ano. O pedido já foi aprovado por unanimidade pelo Conselho do CCTA. 172 

Por sugestão dos Conselheiros o documento será encaminhado à GRH e à ASJUR para 173 



 
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

 

 

UENF 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

REITORIA 

 

 

 
Ata da Reunião do Colegiado Acadêmico 15/06/2009 

 

7 

verificar a possibilidade de aprovação. 7 – CI PROGRAD /UENF nº 115/2009 – 174 

solicitação do aluno Rodolfo Gonçalves da Silva – solicitação encaminhada pela 175 

PROGRAD, atendendo à solicitação do aluno, para que o Colegiado Acadêmico analise a 176 

solicitação de quebra de pré-requisito de Cálculo Numérico para a disciplina Análise 177 

Estrutural II. O mesmo pedido foi indeferido tanto no Colegiado de Curso quanto na 178 

Câmara de Graduação. Colocado em votação a solicitação do aluno foi indeferida por 179 

unanimidade. 8 – Concurso Público para Professor Associado – perfis – O Prof. Almy 180 

leu os perfis enviados pelos Centros. O Prof. Messias sugeriu que os Centros que 181 

exigiram doutorado na área de formação e também graduação e mestrado, justificassem 182 

a exigência. A Profa. Lilian alertou para que observem se existe benefício em solicitar 183 

vagas para cursos que ainda não foram aprovados, como Farmácia e Engenharia de 184 

Alimentos, ela é contra aprovar as vagas antes de aprovar o projeto político pedagógico 185 

do curso. A Profa. Olga esclareceu que os professores concursados para o curso de 186 

Farmácia estão trabalhando para montar a estrutura do curso. Sugere que em relação 187 

aos cursos de Engenharia de Alimentos e Farmácia solicitem os projetos dos cursos, com 188 

risco de o período probatório dos professores já concursados para Farmácia não ser 189 

aprovado. Os documentos do CCH e do CBB serão devolvidos aos Centros para 190 

esclarecimentos ou correções, se for o caso. Em relação ao CBB, se os perfis não foram 191 

modificados serão considerados aprovados e encaminhados ao CONSUNI, se houver 192 

modificações serão aprovados no próximo COLAC e posteriormente encaminhados ao 193 

CONSUNI. 9 – Processo E-26/050.265/08 – Desmembramento de Laboratório (novo 194 

parecer do relator) – Foi feita a leitura do parecer do Prof. Marcos. O Prof. Messias 195 

observou que o parecer não tem uma conclusão e, se isso tivesse ocorrido auxiliaria na 196 

decisão do Conselho. O Prof. Eulógio esclareceu que a questão de uma única secretária 197 

para atender aos três laboratórios, um dos problemas levantados pelo Relator, é uma 198 

situação provisória até que haja concurso, na realidade já há três secretarias montadas e 199 

dezoito professores que trabalham de maneira afinada para a divisão do Laboratório e 200 

essa divisão facilitaria a administração do trabalho. Ressaltou que a divisão do 201 

Laboratório já foi aprovada no Centro, sugere que o parecer do Relator seja devolvido ao 202 
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Centro para que sejam feitos os esclarecimentos necessários. O Prof. Edson sugeriu que 203 

a divisão acadêmica seja muito bem justificada e também deve ser acrescentado um 204 

projeto ou estratégia com as soluções para solucionar os problemas administrativos, em 205 

médio prazo. A Profa. Olga lembrou que participou de uma primeira discussão sobre a 206 

divisão do laboratório e, após ouvir esse novo relato, não teve sentimento de estar bem 207 

argumentada as questões acadêmicas da divisão. Para a Profa. Andrea, os 208 

esclarecimentos solicitados no primeiro parecer do Relator foram feitos na forma de 209 

divisão administrativa. Sugere que o processo seja devolvido para esclarecimentos nos 210 

moldes sugeridos pelo Prof. Edson.  Por decisão do COLAC o processo será devolvido ao 211 

Laboratório para esclarecimento e, na próxima reunião do COLAC será reapresentado, 212 

com a presença do Prof. Marcos, que foi o responsável pela relatoria. 10 – Criação do 213 

Curso de Administração Pública – processo E-26/051.441/07 (indicação de relator) – 214 

assunto já tratado no início da reunião. 11 – Processo E-26/051.393/09 – Termo de 215 

Adesão ao Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a UENF, CAPES e SEE – já 216 

votado no item de Aprovação de Convênios. 12 – Assuntos diversos. 12.1 – 217 

Calendário do segundo semestre da Pós-Graduação – aprovado condicionado a 218 

mudança da data da divulgação do resultado do processo de seleção anteriormente 219 

marcada para 14 de janeiro, deve ser transferida para 21. 12.2 – Calendário do segundo 220 

semestre da Graduação – aprovado, com pendência. A data da Semana Acadêmica 221 

deve ser alterada porque está coincidindo com a Semana Nacional de Ciência e 222 

Tecnologia. Nada mais havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião, às dezessete horas, 223 

agradecendo a presença de todos.  224 

 

 

Almy Junior Cordeiro de Carvalho   Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein 

         Reitor      Secretária ad-hoc  


