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ATA DA 131ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dez, às quatorze horas, realizou-se na sala 1 

de reuniões da Reitoria a centésima trigésima primeira reunião do Colegiado Acadêmico, 2 

para tratar da seguinte pauta: 01 – Aprovação da ata da 130ª reunião; 02 – Informes; 03 – 3 

Aprovação de convênios; 04 – Afastamentos do país; 05 – Vagas para vestibular do 4 

CEDERJ – 2º semestre 2010; 06 – Ingresso nos Cursos de Graduação pelo SiSU; 07 – 5 

Critérios mínimos para encerramento de convênios – processo E-26/053.256/09 – parecer 6 

do relator; 08 – Solicitação de liberação da TNS Heloiza de Cácia Manhães Alves para 7 

cursar doutorado – processo E-26/051.881/08; 09 – Concurso público para professor 8 

associado do LCL – CI CCH/LCL nº 120; 10 - Solicitação da servidora Angélica Andrade 9 

Mothé para cursar mestrado no programa de pós-graduação em Cognição e Linguagem; 11 - 10 

Edital 2010-2 para ingresso no Programa de P. G. em Ecologia e Recursos Naturais – CI 11 

PROPPG nº 045/2010; 12 - Assuntos Diversos. Estavam presentes: Prof. Almy Junior 12 

Cordeiro de Carvalho – Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Antonio Abel Gonzalez 13 

Carrasquilla – Vice-Reitor; Prof. Dylmar Penteado Dias – representando o Pró-Reitor de 14 

Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. 15 

Silvério de Paiva Freitas – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Manuel 16 

Vazquez Vidal Júnior – representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Profª Paula 17 

Mousinho Martins – representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Profª Márcia Leitão 18 

Pinheiro – representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Profª Andréa Cristina Veto 19 

Arnholdt – representante dos Chefes de Laboratório do CBB; Profª Olga Lima Tavares 20 

Machado – representante dos Chefes de Laboratório do CBB; Prof. Viatcheslav Ivanovich 21 

Priimenko – representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Eulógio Carlos Q. de 22 

Carvalho – representante dos Docentes do CCTA; Prof. Fernando Saboya de A. Junior – 23 

representante da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Raul Ernesto Lopez Palácio 24 

– representante da Câmara de Graduação; como convidado, Sr. Antonio Constantino de 25 

Campos – Chefe de Gabinete. Passando ao item 01 da pauta - Aprovação da ata da 130ª 26 

reunião – a ata foi aprovada com 02 abstenções. 02 – Informes – 2.1 – o Reitor informou, 27 

sobre o concurso para Professor Associado, que até o dia 29 de abril os candidatos 28 

deverão entregar a documentação no protocolo da UENF. Disse que neste período os 29 
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Laboratórios devem se organizar para montagem das bancas, baseando-se na Resolução 30 

UENF nº 003 de 2001. Disse que por decisão do Colegiado Executivo não poderão 31 

participar das bancas orientadores dos candidatos. Disse que os Laboratórios precisam 32 

buscar os nomes para as bancas. Disse que temos até o final de junho para homologar os 33 

resultados para possibilitar que as convocações sejam feitas ainda este ano. Disse que 34 

pela Resolução nº 003 de 2001 os candidatos precisam ser comunicados da data das 35 

provas com antecedência de 30 dias. Informou que tivemos candidatos para todas as 36 

áreas; 2.2 – informou que foi solicitado aos Diretores de Centro que sejam trabalhados os 37 

perfis para Professor Titular, para que possamos preparar o edital; 2.3 – Disse que o 38 

Presidente da FAPERJ informou que a demanda aos editais FAPERJ diminuiu bastante.  39 

Disse que isso é ruim e fica parecendo que não precisamos dos recursos. A Profª Andréa 40 

observou que alguns editais estão saindo muito direcionados, com foco reduzido, e que em 41 

muitos deles não conseguimos participar; 2.4 – informou que a questão dos royalties está 42 

causando problemas, ocasionando, inclusive, o cancelamento da vinda do Governador em 43 

Macaé, que seria realizada na próxima semana. Disse que a perda dos royalties causa 44 

dificuldades para o Governo Estadual e é um momento interessante para a sociedade 45 

discutir os recursos públicos. 03 – Aprovação de convênios – Processo E-26/050.188/10 46 

- convênio entre a UENF e CAPES – tem como objeto apoiar a aquisição de equipamentos 47 

destinados à melhoria da infra-estrutura de pesquisa científica e tecnológica nos 48 

programas de pós-graduação recomendados pela CAPES. Coordenador pela UENF: Pró-49 

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Recursos previstos: R$ 321.726,00 – aprovado; 50 

Processo E-26/050.131/07 - convênio entre a UENF, Petrobras e FUNDENOR – tem como 51 

objetivo prorrogar o prazo de vigência do Convênio Específico nº 02 ao Termo de 52 

Cooperação CENPES-0050.0029962.07.4, por mais 185 (cento e oitenta e cinco) dias, a 53 

partir de 20/12/2009, passando o seu término para 23/06/2010. Coordenador pela UENF: 54 

Prof. Fernando Saboya de Albuquerque Jr. Recursos previstos: não aplicável para este 55 

aditivo – aprovado; Processo E-26/050.156/10 - convênio entre a UENF e o Instituto 56 

Crescer para a Cidadania – tem como objetivo estabelecer a forma e as condições pelas 57 

quais as partes convenentes se propõem a desenvolver, continuamente, um programa de 58 

mútua colaboração e/ou cooperação técnica e científica, possibilitando a implementação de 59 
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ações integradas em áreas de interesse comum. Coordenador pela UENF: Prof. Gustavo 60 

de Castro Xavier. Recursos previstos: a serem captados conjuntamente entre os 61 

convenentes – aprovado; Processo E-26/050.157/10 - convênio entre a UENF e o Instituto 62 

Bem Estar Brasil – tem como objetivo estabelecer a forma e as condições pelas quais as 63 

partes convenentes se propõem a captar recursos externos para desenvolvimento de 64 

projetos de interesses mútuos e sua execução, voltados ao esforço nacional de inclusão 65 

digital, a disponibilização da internet gratuita, disseminação de conhecimento para as 66 

comunidades assistidas, diminuição da evasão escolar e deslocamento de alunos 67 

universitários através de EAD, utilização desta plataforma para cursos profissionalizantes e 68 

pré-vestibulares, apoio à cultura e à economia solidária. Coordenador pela UENF: Prof. 69 

Gustavo de Castro Xavier. Recursos previstos: a serem captados conjuntamente entre os 70 

convenentes – aprovado; Processo E-26/050.310/10 – convênio entre a UENF, 71 

FUNDENOR e CGG do Brasil Participações Ltda. - tem como objetivo o estabelecimento 72 

de um Programa de formação de doutores com sólida base acadêmica associada ao 73 

conhecimento das reais necessidades tecnológicas do setor industrial, sobretudo 74 

consoante aos desafios técnicos para a exploração e produção de hidrocarbonetos em 75 

reservatórios da região pré-sal do Brasil. Coordenador pela UENF: Prof. Fernando Sérgio 76 

de Moraes. Recursos previstos: R$ 295.200,00, em forma de pagamento de uma bolsa 77 

mensal de estudos, para cada aluno do CPGERE selecionado, sem definição prévia de 78 

quantos alunos agraciados - aprovado. O Reitor precisou se ausentar e o Prof. Abel 79 

assumiu a presidência desta reunião. Foi solicitada a antecipação da discussão do item 7 80 

da pauta. A solicitação foi aceita por todos. 07 – Critérios mínimos para encerramento 81 

de convênios – o Sr. Constantino disse que se trata de minuta trazida ao COLAC, 82 

elaborada pelo Prof. Ronaldo Paranhos, que estabelece critérios mínimos para 83 

encerramento de convênios. Fez a leitura do parecer do relator, Prof. Carlos Eduardo de 84 

Rezende. O Prof. Paranhos fez a leitura de suas considerações sobre o parecer do relator. 85 

A Profª Andréa disse que o relator sugeriu que a minuta fosse analisada pelos Centros. 86 

Disse que deveria ficar mais claro na resolução se o relatório solicitado é acadêmico. O 87 

Prof. Paranhos respondeu que é acadêmico. Disse que há coordenadores que não 88 

efetuam a patrimônio dos bens dos convênios e pela resolução, caso não o façam, não 89 
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poderão solicitar outro convênio. O Prof. Saboya disse que o mérito do convênio deve ser 90 

julgado antes e não depois de encerrado. Disse que o controle de patrimônio é 91 

interessante. Disse que convênio é para oxigenar a Universidade e melhorar a interação 92 

com os setores produtivos. Considerou que a questão mais importante é o fechamento do 93 

convênio. Disse que quem financia o convênio é que tem que saber se o convênio gerará 94 

retorno. Disse que estamos fazendo o papel dos órgãos de fomento. Considerou que a 95 

resolução deveria ter poucas linhas, considerando o encerramento com relatório. A Profª 96 

Olga disse que o relatório acadêmico é para que tenhamos conhecimento do que o 97 

convênio gerou e a idéia da volta da minuta aos Centros é interessante por que nem todos 98 

fazem parte do COLAC. Disse que as coisas precisam apenas ser mais clareadas na 99 

resolução. A Profª Andréa disse que de fato deveria se julgar antes e considerou que com 100 

uma comissão de três pessoas para melhorar a minuta teríamos mais êxito. O Sr. 101 

Constantino leu a minuta de resolução. O Prof. Saboya considerou que é enxuta, mas 102 

poderá ser mais ainda. Disse que o relatório deveria apenas especificar os benefícios para 103 

a Instituição. Disse que as responsabilidades do COLAC já estão descritas no Estatuto. 104 

Disse que a inadimplência ocorre junto a quem está oferecendo os recursos e não deveria 105 

ser tratada na minuta. Disse que para fechar convênio é necessário estar adimplente. 106 

Disse não concordar em atrelar a Pós-Graduação a esta minuta. O Prof. Silvério disse que 107 

a DIRPROJ foi feliz em propor a resolução. Disse que é para evitar os exageros e evitar 108 

convênios que em nada contribuem para a Universidade. Disse que seria interessante 109 

nomear a comissão. A Profª Olga observou que falta à UENF um sistema de avaliação dos 110 

docentes da Instituição. O Sr. Constantino disse que existe norma, por proposta do Prof. 111 

Messias, que diz que os convênios para chegarem ao Jurídico e depois ao COLAC 112 

deveriam passar nos Conselhos de Centro. Disse que os conselheiros, quando 113 

convocados, devem levar os temas para seus representados. Ficou definido que a 114 

comissão será formada pelo Prof. Ronaldo Paranhos, Prof. Fernando Saboya, Prof. Carlos 115 

Eduardo de Rezende e Prof. Priimenko e o tema será item da pauta da próxima reunião. 04 116 

- Afastamentos do país - o Prof. Abel colocou em apreciação o pedido de afastamento do 117 

Prof. Carlos Jorge Logullo – para ministrar o curso Tópicos Avançados do Metabolismo, na 118 

Facultad de Veterinaria da Udelar/Uruguai, no período de 07 a 21/03/2010. A solicitação 119 
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foi aprovada. 05 – Vagas para vestibular do CEDERJ – 2º semestre 2010 – A Profª 120 

Beatriz explanou sobre as vagas sugeridas pelo Consórcio CEDERJ para os dois Cursos 121 

que a UENF oferece (Biologia e Química), e aprovado na Câmara de Graduação. Disse 122 

que há vagas previstas para o PARFOR. Disse que Angra dos Reis não é mais diplomada 123 

pela UENF, pois passou para a UFRJ e para o próximo ano deverá ser aberto Curso de 124 

Química em Bom Jesus do Itabapoana. Em apreciação, as vagas para o vestibular 125 

CEDERJ foram aprovadas. 06 – Ingresso nos Cursos de Graduação pelo SiSU – A Profª 126 

Ana Beatriz disse tivemos seis cursos com ingresso por meio do SiSU, sendo as 127 

Licenciaturas, Agronomia e Zootecnia. Disse que tivemos alguns problemas, mas 128 

avaliamos que o atraso foi ocasionado pelo roubo das provas do ENEM ano passado e que 129 

a não ocupação dos 100% das vagas foi devido à universalização do oferecimento das 130 

vagas. Disse que muitos candidatos ocuparam as vagas e não apareceram para fazer as 131 

inscrições. Disse que o SiSU é um mecanismo de ingresso muito interessante. Disse que 132 

utilizamos o vestibular da UERJ, mas o mesmo não dá visibilidade à UENF. Disse que 133 

podíamos investir em vestibular próprio ou fazermos a seleção por meio do SiSU. Disse 134 

que o indicativo da Câmara de Graduação foi que entremos no SiSU com todos nossos 135 

cursos de graduação. Disse que precisamos de uma posição sobre a questão para 136 

informarmos à UERJ sobre se participaremos do vestibular estadual. O Prof. Raul disse, 137 

sobre o SiSU, que a Câmara de Graduação entendeu que o futuro do ingresso está neste 138 

novo sistema, sendo o mais democrático. Disse que não é preciso deslocamento dos 139 

candidatos. Enfatizou que não representa vantagem continuarmos no sistema da UERJ, 140 

que só é vantajoso para a própria UERJ. Disse que passar todos os cursos da UENF para 141 

o SiSU será uma medida interessante e corajosa. A Profª Olga perguntou qual foi o tempo 142 

de intervalo entre o roubo das provas do ENEM ano passado e a realização da nova prova. 143 

A Profª Ana Beatriz disse que foi exatamente o tempo de nosso atraso no ingresso no 144 

momento. A Profª Olga disse que outro detalhe é que ainda há dúvidas quanto a 145 

possibilidade de fraude nas provas. O Prof. Saboya disse que acredita que possa haver 146 

muita evasão. O Prof. Raul disse que o atraso de 30 dias gerou debate na Câmara de 147 

Graduação, com várias propostas feitas, como a de não abrir o semestre para estes 148 

alunos. Disse, sobre a evasão, que estamos misturando quem vai embora e quem é 149 
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reprovado. Disse que muitas vezes a evasão em determinado período está relacionado à 150 

reprovação em disciplina em período anterior. O Sr. Constantino disse que seleção para 151 

universidade é problema antigo. Disse que a UENF chegou a um ponto que verificou que a 152 

parceria com a UERJ não mais atendia nossas necessidades. Disse que a UENF era 153 

pouco mencionada pela própria imprensa quando da realização do vestibular. Disse que o 154 

ideal seria vestibular próprio, mas não temos logística e nem orçamento. Disse que quem é 155 

contra o SiSU é a indústria dos cursinhos. Disse que a UENF tem sido convocada para 156 

interagir no aperfeiçoamento do sistema. O Prof. Eulógio disse que uma questão que 157 

ocorre é o aluno que não se enquadra na Instituição e falta na Universidade um grupo para 158 

acompanhar este aluno. Disse, sobre a inclusão, que muitas vezes um mês depois de 159 

iniciadas as aulas recebe um novo aluno. Disse que precisamos analisar sim a questão da 160 

evasão e suas causas, para preveni-la. O Prof. Silvério concordou que é um ato de 161 

coragem sim a participação no SiSU e é, também, um aprendizado. Disse que deve haver 162 

fiscalização para que o sistema tenha credibilidade. Considerou que seja nosso caminho a 163 

inclusão dos cursos no SiSU. Disse que o sistema é mais democrático e mais barato para 164 

o aluno. Concordou com o Prof. Eulógio que deve haver acompanhamento e apoio aos 165 

alunos e há preocupação em montar e melhorar a estrutura. A Profª Ana Beatriz disse que 166 

estará indo amanhã para Brasília, levando nossa percepção sobre este primeiro SiSU e, 167 

também, nossa posição. Disse que estaremos conhecendo a percepção das demais 168 

instituições. Disse que a questão do atraso está ocorrendo por que estamos tendo várias 169 

chamadas. Disse que a evasão é considerada quando o aluno abandona o curso e que 170 

geralmente ocorre no primeiro período. A Profª Márcia disse que o sistema é interessante. 171 

Disse que não somente os alunos de fora podem vir para cá, mas há os alunos da região, 172 

que muitas vezes entram nas instituições particulares por se sentirem intimidados com a 173 

UENF. Disse ter conhecido alguns alunos que não pensavam em entrar na UENF e agora 174 

entraram por meio do SiSU. O Prof. Abel colocou em apreciação a inserção de todos os 175 

cursos da UENF no SiSu, sendo aprovada por unanimidade. 08 – Solicitação de 176 

liberação da TNS Heloiza de Cácia Manhães Alves para cursar doutorado – processo 177 

E-26/051.881/08 – O Prof. Abel colocou a solicitação em apreciação, sendo aprovada. Foi 178 

solicitada e aceita a antecipação do item 10 da pauta. 10 - Solicitação da servidora 179 
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Angélica Andrade Mothé para cursar mestrado no programa de pós-graduação em 180 

Cognição e Linguagem – a Profª Andréa foi indicada como relatora da referida solicitação. 181 

09 - Concurso público para professor associado do LCL – CI CCH/LCL nº 120 – o Prof. 182 

Abel colocou em apreciação a solicitação de abertura de concurso para Professor 183 

Associado do LCL, para vaga que foi aberta devido a desligamento de professor da 184 

Universidade. Aprovado. 11 - Edital 2010-2 para ingresso no Programa de P. G. em 185 

Ecologia e Recursos Naturais – CI PROPPG nº 045/2010 – o Prof. Abel colocou em 186 

apreciação o referido edital de ingresso na Pós-Graduação, sendo aprovado. 12 - Assuntos 187 

Diversos – a Profª Ana Beatriz disse que está sendo trabalhada a publicação de portaria 188 

para pagamento de bolsas a estudantes cotistas. Disse que há lei que determina o 189 

pagamento e a ASJUR informou que deve haver resolução do Colegiado Acadêmico. Disse 190 

que a resolução seguiria os moldes da bolsa de apoio acadêmico, com a diferença que não 191 

poderia utilizar C.R. como critério. Disse que o valor da bolsa seria o mesmo da de Apoio 192 

Acadêmico. Sugeriu que a minuta seja encaminhada por e-mail e seja apreciada na próxima 193 

reunião e que as sugestões sejam encaminhadas por e-mail. A sugestão do Profª Ana Beatriz 194 

foi aceita. A Profª Andréa disse que o “semicongelamento” do orçamento da Pós-Graduação 195 

em relação às bolsas gera preocupação. Solicitou que sejam adicionados mais recursos para 196 

a Pós-Graduação. O Prof. Dylmar disse que já está sendo trabalhado e serão solicitadas mais 197 

bolsas junto à CAPES, mas muitos Programas não encaminham os dados para preparação 198 

de tabela. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Abel encerrou a reunião, às dezessete horas e 199 

trinta e cinco minutos, agradecendo a presença de todos.  200 

 

 

 Almy Junior Cordeiro de Carvalho           Carlos André Pereira Baptista 

           Reitor                      Secretário ad-hoc  


