
 
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

 

 

UENF 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

REITORIA 

 

 

 
Ata da Reunião do Colegiado Acadêmico 10/05/2010 

 
 

1

ATA DA 133ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dez, às catorze horas e trinta minutos 1 

realizou-se na Sala de Reunião da Reitoria a centésima trigésima terceira reunião do 2 

Colegiado Acadêmico, para tratar da seguinte pauta: 1 – Aprovação da ata da 132ª 3 

reunião; 2 – Informes; 3 – Afastamentos do país; 4 – Enquadramentos e Progressões 4 

por antiguidade e merecimento – Lei 4.800 e Portaria 009/2008; 5 – Solicitação de 5 

mudança de horário da servidora Solange de Oliveira Reis – parecer do relator; 6 – 6 

Perfil para realização de concurso público para Professor Associado e Titular; 7 – 7 

Vagas do Pólo Regional de Itaocara – CI Prograd/UENF nº 092/2010; 8 – Projeto de 8 

intercâmbio estudantil – CI Prograd/UENF nº 090/2010; 9 – Critérios mínimos para 9 

encerramento de convênios – processo E-26/053.256/09; 10 – Projeto Pedagógico do 10 

Curso de Graduação em Engenharia de Alimentos – processo E-26/053.147/09 – 11 

parecer da relatoria; 11 – Solicitação de bolsa de Professor Visitante – Prof. Cláudio 12 

Baptista de Carvalho – processo E-26/050.592/10 – parecer da relatoria; 12 – Minuta 13 

de Resolução sobre a Escola de Extensão da UENF – parecer da relatoria; 13 – 14 

Assuntos Diversos. Estavam presentes Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – 15 

Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Antonio Abel Gonzáles Carrasquilla – Vice-Reitor; 16 

Prof. Dylmar Penteado Dias – representando o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-17 

Graduação; Profa. Rita da Trindade Ribeiro Nobre Soares – representando a Pró-18 

Reitora de Graduação; Prof. Silvério de Paiva Freitas – Pró-Reitor de Extensão e 19 

Assuntos Comunitários; Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior – representante dos Chefes 20 

de Laboratório do CCTA; Profa. Paula Mousinho Martins – representante dos Chefes 21 

de Laboratório do CCH; Prof. Renato DaMatta – representante suplente dos Chefes de 22 

Laboratório do CBB; Profa. Olga Lima Tavares Machado – representante dos Chefes 23 

de Laboratório do CBB; Prof. Valdo da Silva Marques – representante dos Chefes de 24 

Laboratório do CCT; Prof. André Bueno – representante dos Chefes de Laboratório do 25 

CCT; Prof. Marcos Antônio Pedlowski – representante dos Docentes do CCH; Prof. 26 

Fernando Saboya de Albuquerque Junior – representante da Câmara de Pesquisa e 27 

Pós-Graduação; Prof. Raul Ernesto Lopez Palácio – representante da Câmara de 28 
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Graduação; e, como convidado, Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de 29 

Gabinete. Passando ao item 01 – Aprovação da ata da 132ª reunião – a ata foi 30 

aprovada com 01 abstenção. 2 – Informes – 2.1 – Visita do Deputado Arnaldo Vianna 31 

– o Deputado fez visita acompanhado da Vereadora Ilsan Vianna, veio conhecer 32 

projetos da Universidade e, em especial sobre o de acessibilidade e se propôs a intervir 33 

na questão de reposição salarial dos servidores. 2.2 – Editais da FAPERJ – no dia 06 34 

de maio a FAPERJ lançou novos editais: a) Apoio à infraestrutura de biotérios em 35 

instituições de ensino e pesquisa sediadas no Estado do Rio de Janeiro; b) Apoio às 36 

universidades estaduais do Rio de Janeiro; e c) Apoio às instituições de ensino e 37 

pesquisa sediadas no Estado do Rio de Janeiro. 2.4 – O Prof. Edson informou que na 38 

próxima semana estará participando de evento da Física da Matéria Condensada e vai 39 

à FINEP fazer avaliação de projetos, no próximo dia 25, participará com o Reitor e 40 

outros Professores da UENF, de reunião no CNPq e no período de 26 a 28 de maio 41 

próximo, também em Brasília, participará da 4ª Conferência Nacional de Ciência 42 

Tecnologia e Inovação, promovida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. 2.5 – O 43 

Prof. Almy informou que houve aumento da cota descentralizada da FAPERJ, com isso 44 

foi possível o aumento do valor das bolsas, há a possibilidade do aumento do número 45 

de bolsas de pós-graduação tanto da FAPERJ quanto do CNPq. 3 – Afastamentos do 46 

país; 3.1 – CI CCH/LCL nº 019 – afastamento (com ônus) do Prof. Gilberto Gomes – 47 

participar do Congresso Internacional ASSC14 – 14th Annual Meeting of the 48 

Association for the Scientific Study of Consciousness, na Canadá – 24 a 27/06/2010 – o 49 

afastamento foi solicitado com ônus de diárias. O Prof. Almy esclareceu que a diária 50 

internacional também sai da cota do Centro e precisa da aprovação também da Casa 51 

Civil, que estipula os valores que serão pagos ; 3.2 – CI SEUR/LEEA nº 07/2010 – 52 

afastamento da TNS Maria Eugênia Ferreira Totti – participar do Congresso do 53 

Conselho Europeu de Pesquisas Sociais da América Latina (CEISAL), em 54 

Toulouse/França – de 30/06 a 03/07/2010; 3.3 – CI UENF/CCTA/LRMGA nº 025/2010 55 

– afastamento da Profª Celia Raquel Quirino - participar do International Society for 56 

Animal Genetics Conference - ISAG 2010, em Edimburgo/Escócia – 26 a 30/06/2010; 57 



 
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

 

 

UENF 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

REITORIA 

 

 

 
Ata da Reunião do Colegiado Acadêmico 10/05/2010 

 
 

3

participar do 9th World Congresso on Genetics applied to Livestock Production - 58 

WCAGLP 2010, em Leipzig/Alemanha – 01 a 06/08/2010; 3.4 – CI/CCT/LEPROD nº 59 

036/10 – afastamento do Prof. Daniel Ignácio de Souza Júnior – apresentação de 60 

trabalho no Urban Transport 2010, em Chipre – de 02 a 14/05/2010 - esta solicitação 61 

foi aprovada ad referendum do COLAC porque chegou na Reitoria poucos dias da 62 

saída do Professor, o documento de solicitação é datado de 27/04. 3.5 – CI PROPPG 63 

nº 091/2010 – afastamento da Profª Cláudia de Melo Dolinski – apresentação da 64 

palestra “Recent Advancements in applied entomopathogenic nematology in South 65 

America” no 49th Annual Meeting of Society of Nematologists, em Boise/Idaho/EUA – 66 

de 10 a 15/07/2010; 3.6 – CI CCTA/LMGV nº 19/10 – afastamento do Prof. Jurandi 67 

Gonçalves Oliveira – participar de reunião anual da SEB – Society of Experimental 68 

Biology, na República Tcheca – de 28/06 a 05/07/2010; 3.7 – CI LEF 23/2010 – 69 

afastamento do Prof. Ricardo Moreira Souza – participar do 39º Congresso da Society 70 

of Nematologists, em Boise/EUA – de 09 a 16/07/2010; 3.8 – CI CBB nº 062/2010 – 71 

afastamento da Profª Angela Pierre Vitória - participar de reunião anual da SEB – 72 

Society of Experimental Biology, na República Tcheca – de 28/06 a 05/07/2010; 3.9 – 73 

CI Vice-Reitoria s/nº, de 28/04/2010 – afastamento do Prof. Antonio Abel Gonzalez 74 

Carrasquilla – participar de comitiva da Petrobras para assinatura de convênio do 75 

International Centre for Carbonate Reservoirs (ICCR), na Escócia e visitas ao Institut 76 

Français du Petrole, em Paris e ao escritório da Petrobras International, em Londres – 77 

de 15 a 23/05/2010; 3.10 – CI PROPPG nº 087/2010 – afastamento do Prof. Edson 78 

Correa da Silva – apresentar trabalho oral no 6th International Conference on diffusion 79 

in Solids and Liquids, em Paris/França e participar do 48th First Mediterranean 80 

Workshop on Photoacoustic & Phototermal Phenomena, na Sicília/Itália – de 05 a 81 

18/07/2010. Todas as solicitações foram aprovadas. 4 – Enquadramentos e 82 

Progressões por antiguidade e merecimento – Lei 4.800 e Portaria 009/2008 – CI 83 

CCTA 003/2010 – Progressão diferenciada de Lídia Soares dos Santos e Paulo Sérgio 84 

Lourenço da Silva – esses eram os dois últimos processos que estavam pendentes, as 85 

progressões foram aprovadas. 5 – Solicitação de mudança de horário da servidora 86 
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Solange de Oliveira Reis – parecer do relator – O Prof. Marcos fez a leitura da 87 

relatoria. Ressaltou que a servidora nunca pediu para ser liberada, o que pede é 88 

mudança de horário, que foi autorizado pelo CONCEN do CCT, sem referência à 89 

Resolução 11. O Prof. Silvério lembrou que se for o caso apenas de mudança de 90 

horário não há necessidade de ser aprovado pelo COLAC. O Prof. Marcos esclareceu 91 

que existe também a solicitação da liberação por 12 horas e, para isso, segundo a 92 

Resolução 11, há necessidade de parecer da Chefia sobre a importância do 93 

treinamento, o que não tem no processo. Sugere que seja devolvido para que seja 94 

atendida a exigência. O Prof. Valdo ressaltou que é importante liberar para curso 95 

dentro da área. O Prof. Raul se manifestou dizendo que não entendeu porque a 96 

solicitação veio ao COLAC porque a Servidora tinha a liberação de horário em função 97 

do rendimento no doutorado. O Prof. Almy esclareceu que liberação de horas depende 98 

da aprovação do COLAC. O Prof. Marcos ressaltou que a relatoria que fez teve como 99 

base a Resolução 11/99, sobre as normas de treinamento, em serviço, de pessoal 100 

técnico e administrativo em atividades de nível superior que determina o que é 101 

necessário para a liberação. O COLAC aprovou o parecer do Relator. 6 – Perfil para 102 

realização de concurso público para Professor Associado e Titular – O Prof. Almy 103 

apresentou as CIs com os perfis para os concursos e considera que existem três 104 

parâmetros importantes para o Edital: a) Laboratório; b) área do conhecimento; c) linha 105 

de atuação e como requisito mínimo o doutorado em determinada área. Continuou 106 

dizendo que a área de atuação é determinada pela Universidade e que a área de 107 

conhecimento, em sua opinião, deveria ser o nome do Laboratório, exigir graduação ou 108 

tese em determinada área deixa o edital muito fechado. O Prof. Marcos considera que 109 

alguns campos são muito específicos, como sistemas agroflorestais, outros muito 110 

novos como a ciclagem de nutrientes, onde talvez ainda não haja tempo suficiente para 111 

ter professor titular. Para o Prof. Almy o tema “ciclagem de nutrientes” é mais 112 

abrangente e que deveria ficar separado da parte mais direcionada: modelo de 113 

simulação em sistema agroflorestais; propôs também a retirada da exigência da 114 

graduação e a defesa de tese em uma área específica; houve consenso nesse 115 
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entendimento. O Prof. Raul argumentou que no curso de Engenharia de Produção 116 

existe um grande número de engenheiros, com isso há o risco do CREA criar 117 

problema, considera que para algumas áreas o edital pode ser mais específico. O Prof. 118 

Almy lembrou que no caso da agronomia não foi especificado que deveria ser 119 

engenheiro agrônomo, mas acha difícil que haja inscrição de engenheiro florestal, no 120 

caso da Engenharia de Produção ou outra área, se houver necessidade, pode ser feita 121 

uma exposição de motivos para exigir determinada especificidade. O Prof. Saboya 122 

argumentou que na engenharia civil, só tem um candidato que é engenheiro civil 123 

porque a exigência foi derrubada pelo COLAC. O Prof. Manuel argumentou que na 124 

Zootecnia houve a exigência da tese em determinada área (tese em forragicultura) 125 

porque são duas áreas bastante distintas da zootecnia clássica, é uma área de 126 

concentração bastante diversa da formação tradicional, por isso a exigência da tese, o 127 

edital atual não permite pontuar os trabalhos porque fala em “áreas afins”, manifestou 128 

ainda sua discordância em deixar apenas a critério da banca a reprovação do 129 

candidato. O Prof. Almy respondeu que a Comissão de Concurso não pode excluir 130 

candidato, pode ser reprovado na prova de títulos. O Prof. Valdo considera que exigir 131 

que o candidato apresente um plano de trabalho integrativo o edital está sendo 132 

direcionado para alguém do Laboratório ou do Centro, sugere que isso seja retirado. A 133 

Profa. Olga considera que o interesse do Laboratório é que seja alguém que conheça o 134 

que se passa no Laboratório e assim fazer o projeto integrativo, esse ponto foi 135 

defendido pela Profa. Andrea em reunião no CBB e foi mantido porque todos 136 

entenderam a necessidade da exigência, a idéia é resgatar a figura do Chefe de 137 

Laboratório como líder de pesquisa. O Prof. Renato esclareceu que essa exigência é 138 

vontade do Laboratório e faz parte do edital também de professor associado. O Prof. 139 

Raul sugere tirar linhas específicas e deixar as linhas gerais. O Prof. Marcos considera 140 

que talvez fosse interessante se mudasse o edital falando de plano de ensino pesquisa 141 

e extensão com idéia de ser integrativo e contribuindo com sua sinergia. O Prof. Almy 142 

considera importante que na página do Laboratório esteja o resumo de suas linhas de 143 

atuação e seu plano integrativo. O Prof. Raul perguntou até quando será mantida a 144 
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exigência da prova escrita já que existe parecer que permite que a mesma seja 145 

suspensa. O Prof. Almy respondeu que esse assunto será discutido no CONSUNI só 146 

que não devem parar o concurso para discutir. A Profa. Olga argumentou que há 147 

solicitação de professores titulares, como substituição, apesar do CBB ter 4 vagas de 148 

titulares tem laboratório que continua sem. O LBR tem 2 vagas para professor titular, 149 

sugere que poderia haver uma redistribuição interna para minimizar a ausência em 150 

alguns Laboratórios, para que cada um tenha pelo menos 01 Professor Titular, o 151 

Laboratório de Biotecnologia por exemplo, não tem professor titular, são vagas que já 152 

existiram mas não houve concurso para essas vagas. O Prof. Almy lembrou que com o 153 

plano de expansão para Macaé aprovado no CONSUNI, foi solicitado ao governador 154 

vaga pra 15 titulares. São os Centros que fazem as distribuições das vagas, existe 155 

Laboratório grande que só tem um Professor Titular, outros tem previsão de 4 vagas. A 156 

Profa. Olga perguntou se o diploma de doutorado deve ser apresentado na inscrição. 157 

No Edital anterior o candidato que não apresentasse seria eliminado, com o novo Edital 158 

como ficaria. O Prof. Almy considera que o documento deveria ser apresentado no ato 159 

da posse. O Prof. Renato sugere que os Presidentes das Comissões Eleitorais sejam 160 

consultados para ajustarem os Editais. O Prof. Almy vai solicitar aos Diretores que as 161 

Comissões de Concurso enviem as sugestões de modificação. A Profa. Olga 162 

argumentou que a apresentação do diploma no ato de investidura pode permitir que o 163 

candidato aprovado adie a posse. O Prof. Almy sugere que se faça a experiência, 164 

candidato a Professor Associado pode apresentar o diploma do doutorado na 165 

investidura. A Profa. Olga lembrou que existe uma portaria que determina que a leitura 166 

da prova escrita seja gravada. O Prof. Almy ficou de verificar essa exigência. O Prof. 167 

Valdo acredita que mudar o edital para permitir apresentar o título de doutorado a 168 

posse pode ser protelada, haverá dois concursos muito próximos para fazer a mudança 169 

do edital de um deles. O Prof. Renato informou que apesar do Edital dizer que o 170 

candidato deve ter o título na inscrição tem um candidato que já entrou na justiça. O 171 

Prof. Almy orientou, mais uma vez que deve ser seguido o Edital. Anexado ao final 172 

desta ata o quadro com os perfis para Professor Associado e Titular aprovados 173 
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nesta reunião. 7 – Vagas do Pólo Regional de Itaocara – CI Prograd/UENF nº 174 

092/2010 – conforme solicitação da Fundação CECIERJ a Câmara de Graduação 175 

aprovou o aumento de 20 para 35 as vagas do Curso de Licenciatura a Distância de 176 

Ciências Biológicas naquele Pólo. Colocado em votação o COLAC aprovou o aumento 177 

da vagas. 8 – Projeto de intercâmbio estudantil – CI Prograd/UENF nº 090/2010 – 178 

indicado como relator o Prof. Marcos Pedlowski. 9 – Critérios mínimos para 179 

encerramento de convênios – processo E-26/053.256/09 – a relatoria foi 180 

encaminhada ao Diretor de Projetos.  10 – Projeto Pedagógico do Curso de 181 

Graduação em Engenharia de Alimentos – processo E-26/053.147/09 – parecer da 182 

relatoria – A Prof. Olga, responsável pela relatoria justificou que não teve condições de 183 

fazer porque necessita de maior embasamento. O curso de Engenharia de Alimentos 184 

envolve vários Centros e não encontrou no processo a concordância dos Centros, 185 

apenas dos Laboratórios, considera importante que os Centros também se manifestem. 186 

O Prof. Almy esclareceu que quando o processo chega ao COLAC e falta documento 187 

sobre a participação de laboratórios o processo é devolvido para que os documentos 188 

sejam incluídos. O Prof. Raul ressaltou que um grande número das matérias que serão 189 

oferecidas são do CCT e no processo só tem a manifestação dos Laboratórios que 190 

apresentaram alguns condicionantes, como número de vagas, e não tem do Centro. Os 191 

Laboratórios solicitaram aproximadamente mais 12 vagas e talvez a Direção possa 192 

usar essas vagas para resolver problemas de outros cursos. Considera importante a 193 

manifestação do Conselho do Centro. Para o Prof. Almy cabe ao Relator, se considerar 194 

importante e necessário mais algum esclarecimento, devolver o processo para que isso 195 

seja feito. Lembrou que quando há a proposta de abertura de curso novo muitos 196 

Laboratórios querem resolver todos os seus problemas, mesmo quando não há 197 

levantamento de carga horária, produtividade etc. Para o Prof. Marcos o problema 198 

enfrentado pela Profa. Olga é causado pela desorganização do processo, há 199 

necessidade de fazer a tipologia das demandas. Considera que é um parecer bastante 200 

complicado porque é um curso que envolve todos os Centros e vários Laboratórios. O 201 

Prof. Valdo se manifestou dizendo que a criação do curso foi discutida no Conselho do 202 
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CCT, foram apresentadas questões muito enfáticas, a criação do curso depende de 203 

vários Laboratórios de outros Centros e não há a adesão dos Centros, só há o parecer 204 

dos Laboratórios com fortes condicionantes. A Profa. Olga ficou de fazer a relatoria, 205 

solicitando que os Centros mandem seus pareceres. O Prof. Silvério se manifestou 206 

dizendo que a criação desse curso é uma discussão antiga, é um curso que depende 207 

muito dos outros Centros, chegou-se a haver a sugestão do curso ser de Tecnologia de 208 

Alimentos mas, depois de muita discussão, acabou ficando Engenharia de Alimentos. 209 

Ressaltou que é um curso importante para a Universidade e para a região, mas deve 210 

ser mantida a qualidade do curso e fazer um calendário de criação. A Profa. Rita 211 

esclareceu que esse processo foi discutido e aprovado na Câmara de Graduação que 212 

estava mais preocupada com o mérito acadêmico da criação do curso, embora tenha 213 

havido preocupação por causa das demandas. 11 – Solicitação de bolsa de 214 

Professor Visitante – Prof. Cláudio Baptista de Carvalho – processo E-215 

26/050.592/10 – parecer da relatoria – O Prof. Valdo fez a leitura da relatoria. O Prof. 216 

Marcos questionou no caso de Professor Visitante, quando é professor aposentado da 217 

UENF, como fica a questão da carga horária porque no LEEA houve um caso onde iam 218 

pedir a bolsa para um professor que havia se aposentado, mas o Laboratório acabou 219 

não aprovando porque o Professor apresentou várias condições entre elas uma carga 220 

horária reduzida. O Prof. Almy esclareceu que nada muda, é mantida a mesma carga 221 

horária e a dedicação exclusiva. Ressaltou que a contribuição do Prof. Cláudio foi 222 

fundamental para a criação do Hospital Veterinário. Colocada em votação foi aprovada 223 

a Bolsa de Prof. Visitante para o Prof. Cláudio. 12 – Minuta de Resolução sobre a 224 

Escola de Extensão da UENF – parecer da relatoria – o Prof. Saboya é o relator 225 

junto com a Profa. Lana mas ainda não fecharam a relatoria.  13 – Assuntos Diversos 226 

– Processo E-26/050.372/10 – solicitação da servidora Angélica Andrade Mothé para 227 

cursar mestrado no Curso de Cognição e Linguagem – a solicitação havia sido aprovada 228 

pelo COLAC, mas como a servidora é Profissional de Nível Médio não há regulamentação 229 

para esta liberação. Em despacho a DGA orienta que a liberação da Servidora poderá ser 230 

aprovada sendo adotada compensação de horário em jornada flexível. A Chefia imediata, 231 
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com anuência do Diretor de Centro, deverá aferir a conveniência e oportunidade da 232 

liberação, com prévia aprovação pela Reitoria conforme Portaria Reitoria 003/2002. Edital 233 

de Seleção da Pós-Graduação para o 2º semestre de 2010 – CI PROPPG nº 093/2010 234 

– A Câmara de Pós-Graduação aprovou as vagas para o Edital de seleção do 2º 235 

semestre de 2010, assim distribuídas: Ecologia e Recursos Naturais – 02 de mestrado e 236 

02 de doutorado; Engenharia de Reservatório e Exploração – 08 de mestrado e 03 de 237 

doutorado; Engenharia Civil – 4 de doutorado; Engenharia e Ciência dos Materiais – 16 238 

de mestrado e 13 de doutorado. O Prof. Saboya lembrou que a orientação foi para 239 

oferecerem o mínimo possível de vagas no meio do ano, apenas para atender casos 240 

pontuais. O curso de Engenharia de Reservatório e Exploração teve aumento de 20% das 241 

vagas na Engenharia Civil, a CAPES orientou que começassem o curso com pelo menos 242 

4 candidatos e o curso só tinha 2 alunos. As vagas foram aprovadas. Nada mais havendo 243 

a tratar, o Reitor encerrou a reunião, às dezessete horas e vinte e cinco minutos, 244 

agradecendo a presença de todos.  245 

 

 

Almy Junior Cordeiro de Carvalho     Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein 
         Reitor      Secretária ad-hoc  


