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ATA DA 138ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dez, às catorze horas e vinte minutos 1 

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

Colegiado Acadêmico, para tratar da seguinte pauta: 01 – Aprovação da ata da 137ª 3 

reunião; 02 – Informes; 03 – Afastamentos do país; 04 – Aprovação de convênios; 05 – 4 

Calendário acadêmico do 2º semestre/2010 - Graduação e Pós-graduação; 06 – Oferta 5 

de vagas para o PARFOR; 07 – Edital de seleção da pós-graduação – 1º semestre de 6 

2011; 08 – Critérios mínimos para encerramento de convênios – processo E-7 

26/053.256/09; 09 – Matrícula fora do prazo – processo 2010-2-0465 – José Luiz 8 

Pontes da Silva Júnior; 10 – Reajustes das bolsas do Pré-Vestibular Teorema – 9 

Processo E-26/051.417/10; 11 – Posição do COLEX sobre as Normas para 10 

Constituição e Regulamentação de núcleos; 12 – Assuntos Diversos. Estavam 11 

presentes: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, que presidiu a reunião; 12 

Prof. Antonio Abel Gonzáles Carrasquilla – Vice-Reitor; Prof. Dilmar Penteado Dias – 13 

representando o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profa. Ana Beatriz Garcia – 14 

Pró-Reitora de Graduação; Prof. Gustavo Xavier – representando o Pró-Reitor de 15 

Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Cláudio Roberto Marciano – representante 16 

dos Chefes de Laboratório do CCTA; Profa. Silvia Alicia Martinez – representante dos 17 

Chefes de Laboratório do CCH; Prof. Marcos Antônio Pedlowski – representante dos 18 

Chefes de Laboratório do CCH; Profa. Andrea Cristina Veto Arnholdt – representante 19 

dos Chefes de Laboratório do CBB; Profa. Olga Lima Tavares Machado – 20 

representante dos Chefes de Laboratório do CBB; Prof. Valdo da Silva Marques – 21 

representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Viatcheslav Priimenko – 22 

representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Alberto Magno Fernandes – 23 

representante dos docentes do CCTA; Prof. Ricardo Garcia – representante suplente 24 

da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Raul Ernesto Lopez Palácio – 25 

representante da Câmara de Graduação; Prof. Hamilton Garcia de Lima – 26 

representante da Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários e, como convidados, 27 
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Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete e Prof. Ronaldo Paranhos – 28 

Diretor de Projetos. O Prof. Almy agradeceu a presença dos Conselheiros, justificou a 29 

necessidade de antecipação da reunião, anteriormente marcada para o dia 11, em 30 

função do calendário de reposição de aulas da graduação e da pós-graduação que 31 

precisam ser aprovados no COLAC e passou ao item da pauta 01 – Aprovação da ata 32 

da 137ª reunião – a ata foi aprovada com 04 abstenções. 2 – Informes – 2.1 – VII 33 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, II Mostra de Extensão IFF/UENF/UFF e X 34 

Mostra de Pós-graduação – o evento será realizado no período de 18 a 22 deste mês, 35 

pela primeira vez haverá junto com a Semana de Ciência e Tecnologia e Mostra de 36 

Extensão a Mostra de Pós-graduação que nos outros anos aconteceu junto com a 37 

mostra de Iniciação Científica. A Profa. Silvia questionou sobre a programação que 38 

prevê a repetição da palestra sobre cotistas. O Prof. Gustavo esclareceu que está 39 

prevista a participação de um grande número de alunos das escolas do município e a 40 

palestra será dada para cada um dos grupos que vier a Universidade. 2.2 – 41 

Implantação da bolsa para cotistas – a PROEX está fazendo a implantação dessas 42 

bolsas, mas um grande número de alunos, aproximadamente 50%, que tem direito não 43 

veio preencher os documentos necessários. Essa bolsa é um auxílio para alunos 44 

carentes, sem demanda de trabalho, é um apoio para alimentação e moradia. Há 45 

necessidade de resolver a questão para que não sobre verba, se isso acontecer a 46 

verba deve ser destinada a outra finalidade. 2.3 – Há possibilidade de edital FAPERJ 47 

de desenvolvimento regional. 03 – Afastamentos do país – CI LENEP/CCT/UENF nº 48 

113/2010 – afastamento da Profª Roseane Marchezi Missagia – participar do 49 

Congresso da Society of Exploration Geophysicists – SEG 2010, em Denver/EUA – de 50 

15 a 26/10/2010; CI LENEP/CCT/UENF nº 114/2010 – afastamento do TNS Marco 51 

Antonio Rodrigues de Ceia - participar do Congresso da Society of Exploration 52 

Geophysicists – SEG 2010, em Denver/EUA – de 15 a 26/10/2010; CI 53 

LENEP/CCT/UENF nº 116/2010 – afastamento do Prof. Fernando Sérgio de Moraes - 54 

participar do Congresso da Society of Exploration Geophysicists – SEG 2010, em 55 

Denver/EUA – de 15 a 24/10/2010; CI LESCE/CCH/UENF nº 37/10 – afastamento 56 
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(com ônus para a UENF) da Profa. Márcia Leitão Pinheiro - participar do XI Congreso 57 

da Sociedad de Etnomusicologia, em Lisboa/Portugal – de 25/10 a 03/11/2010; CI CBB 58 

nº 259/2010 – afastamento do Prof. Carlos Eduardo de Rezende - participar da 1ª 59 

Reunião da Comissão Organizadora do International Symnposium – The Ocean in a 60 

High CO2 World, na Califórnia/EUA – de 30/11 a 05/12/2010; Foram incluídas as 61 

seguintes solicitações de afastamento: a) Profa. Maria Cristina Canela Gazzoti 62 

CI/LCQUI/CCT – 112/10 – participar do 15th – TiO2 Photocatalyst: Fundamentals and 63 

applications, em San Diego, Califórnia, no período de 15 a 19/11 próximo, sem ônus 64 

para a UENF. b) Profa. Karla Silva Ferreira, CI UENF/CCTA/LTA nº 044/10 – participar 65 

do 4º Congresso Iberoamericano de Química Analítica e X Encuentro de Química 66 

Analítica y Ambiental, no período de 14 a 17/11 próximo, no Chile, sem ônus para a 67 

Universidade. Todos os afastamentos foram aprovados. 04 – Aprovação de 68 

convênios – Processo E-26/052.427/10 Convênio PRH 20 – PETROBRAS UP – 69 

aprovado 05 – Calendário acadêmico do 2º semestre/2010- Graduação e Pós-70 

graduação – (anexos) – aprovados. 06 – Oferta de vagas para o PARFOR – A Profa. 71 

Ana Beatriz disse que a questão das vagas foi discutida na Câmara de Graduação, 72 

lembrou que a UENF entrou no PARFOR a partir de agosto de 2009, oferecendo vagas 73 

em Física, Química, Matemática, Pedagogia e Biologia, como segunda licenciatura e 74 

não houve demanda para as vagas oferecidas. Foram abertas turmas mistas de 75 

Matemática, Física, Biologia e matemática, onde eram oferecidas as disciplinas 76 

básicas, para que pudessem formar turmas de 15 alunos. Para participar do PARFOR 77 

os professores deveriam ter uma primeira licenciatura, isso deveria ser atestado pela 78 

Secretaria Municipal ou Estadual de Educação, o que não foi cumprido. Com isso, os 79 

alunos que entraram para o curso de Pedagogia, na maioria, não estavam aptos e 80 

houve necessidade de mudar a grade. A Câmara de Graduação, junto com a 81 

Coordenação do PARFOR, sinalizou que a UENF não ofereceria mais a segunda 82 

licenciatura e sim, a primeira. A proposta foi encaminhada aos Centros para que 83 

indicassem o número de vagas que seria oferecido. A bolsa do MEC só é paga aos 84 

professores que ministram disciplinas nas turmas específicas para o PARFOR, com 15 85 
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alunos. O Prof. Almy ressaltou que a questão da segunda licenciatura foi para capacitar 86 

os professores que ministram disciplinas em áreas que não são a da sua formação. A 87 

Profa. Olga se manifestou dizendo que o CBB não concorda com o tempo previsto para 88 

ministrar o núcleo básico. A Profa. Andrea acredita que o problema da demanda seja 89 

consequência da forma de inscrição, que é na Plataforma Freire, que é uma gestão que 90 

cria dificuldades. A Profa. Silvia informou que participou de um fórum de formação de 91 

professores do Estado do Rio de Janeiro onde a questão do PARFOR foi discutida, é 92 

uma demanda de todo Brasil e acredita que se o Programa continuar a Plataforma 93 

Freire será aperfeiçoada. Continuou dizendo que um grande problema para 94 

implantação do PARFOR é a infra-estrutura e perguntou se existe previsão de ser 95 

fornecido equipamento, pessoal, etc. O Prof. Marcos questionou se a possibilidade de 96 

oferecer a primeira licenciatura pelo PARFOR já estava previsto e se a contrapartida de 97 

recursos para os Laboratórios, como foi apresentado no CONSUNI, já havia sido 98 

liberada. A Profa. Ana Beatriz esclareceu que existia a previsão de oferecer a primeira 99 

licenciatura e há recurso de 120 mil reais, já aprovado, para o curso de Pedagogia, que 100 

era o único que efetivamente estava oferecendo as vagas, faltando apenas ser 101 

liberado. Contratação de pessoal só pode ocorrer a partir de janeiro do próximo ano, 102 

através de convênio, contratação temporária, com autorização da Casa Civil. O Prof. 103 

Almy disse que o convênio está sendo discutido com a Casa Civil, parte dos recursos é 104 

para obras, salas de aula para os cursos de licenciatura e um outro prédio que será 105 

construído perto do CCTA, esclareceu que a proposta é parar de oferecer a segunda 106 

licenciatura e oferecer a primeira, vinculada aos cursos que já existem. O oferecimento 107 

de vagas proposto é o seguinte: Física, química e matemática ofereceram mais cinco 108 

vagas além das regulares, pedagogia, 30 vagas, biologia, 15 vagas para o PARFOR, 109 

retiradas das vagas oferecidas pelo SISU. No total serão oferecidas 40 vagas, se não 110 

houver procura pelas vagas do PARFOR as mesmas retornam ao SISU. As vagas 111 

foram aprovadas. 07 – Edital de seleção da pós-graduação – 1º semestre de 2011 – 112 

O Prof. Almy leu a CI PROPPG nº 214/2010 com o quantitativo de vagas a ser 113 

oferecido. Biociência e Biotecnologia – mestrado 59, doutorado 24, Ecologia e 114 



 
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

 

 

UENF 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

REITORIA 

 

 

 
Ata da Reunião do Colegiado Acadêmico 04/10/2010 

 
 

5

Recursos Naturais – mestrado 23, doutorado 14, Genética e Melhoramento – mestrado 115 

10, doutorado – 9, Engenharia dos Materiais – mestrado 11, doutorado – 06, Ciências 116 

Naturais – mestrado 15, doutorado – 12; Produção Vegetal – mestrado 44, doutorado – 117 

39, Sociologia Política – mestrado – 12; doutorado – 10; Cognição e Linguagem – 118 

mestrado – 20; doutorado – não é oferecido, Políticas Sociais – mestrado – 12, 119 

doutorado – não é oferecido. Ciência Animal – mestrado – 31, doutorado 23, 120 

Engenharia e Petróleo – mestrado 15, doutorado 08, Engenharia Civil – mestrado – 20, 121 

doutorado – 07, Engenharia de Produção – mestrado 18, doutorado – não é oferecido. 122 

O Prof. Marcos considera importante fazer o levantamento de quantas vagas são 123 

oferecidas, quantas são preenchidas, e o número de bolsas disponível. Verificar como 124 

foi a avaliação dos Programas e a questão de solicitação de bolsas. O de Políticas 125 

Sociais está no limite crítico da avaliação, mas também não pressionou para que as 126 

bolsas fossem aumentadas. Continuou dizendo que a CAPES mudou o elemento 127 

central da avaliação e isso não foi bem divulgado. Observou que no conjunto de 128 

avaliações a UENF está sendo punida pelo que a lógica interna determina em relação 129 

ao tempo de conclusão dos cursos, os alunos são pressionados para terminarem a 130 

graduação em determinado prazo e, com isso, os graduando não publicam artigos. A 131 

Profa. Andrea concorda com o Prof. Marcos e reafirmou a questão da CAPES mudar 132 

sistematicamente as regras de avaliação, no decorrer do processo. O Prof. Almy 133 

ressaltou que em relação ao curso de Ciências Naturais 40% dos artigos não tem a 134 

participação de alunos. O doutorado é recente e os professores têm publicações, sem 135 

participação de alunos. O número de vagas oferecido foi aprovado. 08 – Critérios 136 

mínimos para encerramento de convênios – processo E-26/053.256/09 – O Prof. 137 

Almy passou a palavra ao Prof. Paranhos para que explicasse a proposta. O Prof. 138 

Paranhos falou da necessidade de ter critérios estabelecidos para encerramento de 139 

convênios, atualmente estão definidos os critérios para abertura de convênios, houve 140 

necessidade dos critérios de encerramento porque às vezes existem dificuldades 141 

quanto a apropriação dos bens adquiridos com verba de convênio, prestação de 142 

contas, entre outras. O Prof. Marcos se manifestou dizendo que a discussão sobre os 143 
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critérios demorou bastante, mas a nova versão está muito melhor e não tem mais 144 

nenhuma observação a fazer quanto a isso, considera que a proposta atual está boa. 145 

Colocada em votação a proposta dos critérios para encerramento de convênios foi 146 

aprovada. O Prof. Almy ressaltou que como é uma regra acadêmica não há 147 

necessidade de ser aprovada no CONSUNI. 09 – Matrícula fora do prazo – processo 148 

2010-2-0465 – José Luiz Pontes da Silva Júnior – indicado como relator o Prof. 149 

Marcos Pedlowski. 10 – Reajustes das bolsas do Pré-Vestibular Teorema – 150 

Processo E-26/051.417/10 – O Prof. Almy lembrou que o COLAC já havia aprovado 151 

que o valor seria igual ao da bolsa de IC, a proposta é de reajuste a partir de 01 de 152 

outubro. Reajuste aprovado. 11 – Posição do COLEX sobre as Normas para 153 

Constituição e Regulamentação de núcleos – O Prof. Almy lembrou aos 154 

Conselheiros que o documento com a proposta do COLEX foi enviado anteriormente, 155 

por e-mail. O Prof. Valdo se manifestou dizendo que não sabe qual versão será 156 

analisada e que não vê maiores problemas, na questão sobre patrimônio, na versão 157 

aprovada pelo CONSUNI em 2006. O Prof. Almy ficou de encaminhar, novamente, as 158 

duas propostas e a avaliação feita pelo COLEX. Para o Prof. Valdo, alguns núcleos que 159 

já funcionam na Universidade, como o de Energia Alternativa, terão dificuldade para se 160 

adequar aos grupos de pesquisa do CNPq. O Prof. Marcos citou dois problemas de 161 

patrimônio, que irão gerar dor de cabeça para ele como Chefe de Laboratório e para a 162 

Universidade. Um Professor que se exonerou fez a entrega dos equipamentos do 163 

Projeto na Gerência de patrimônio, quando deveria ter entregue a ele, que é o agente 164 

patrimonial, agora que os equipamentos foram recebidos pelo Laboratório deram por 165 

falta do HD do computador. Outro se aposentou e não prestou contas de projeto. Se 166 

não existir um controle não terão como prestar contas. O COLEX deve ter se 167 

debruçado em uma série de problemas porque o núcleo é uma estrutura dinâmica e em 168 

rede, é mais fácil acabar com o núcleo que com o Laboratório. Sem querer acabar com 169 

o dinamismo dos núcleos a Universidade precisa regulamentar, devem harmonizar o 170 

núcleo dentro da estrutura já existente e prevista no Regimento. O Prof. Almy se 171 

manifestou dizendo que o reconhecimento do núcleo pode ser feito se estiver 172 
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cadastrado no CNPq, a primeira coisa é cadastrar o núcleo no CNPq e dizer os 173 

objetivos, os núcleos já cadastrados devem ser atualizados, o próprio Pró-reitor pode 174 

fazer o reconhecimento do núcleo porque a regra criada anteriormente, criou 175 

procedimentos milimétricos que acabou atrapalhando. A proposta básica apresentada 176 

pelo COLEX é que os grupos sejam registrados no CNPq, continuou dizendo que essa 177 

questão será trazida para discussão, como ponto de pauta no próximo COLAC. 12 – 178 

Assuntos Diversos – Programa Político Pedagógico do curso de Filosofia – indicado 179 

como relator o Prof. Raul Ernesto Lopez Palácio. Nada mais havendo a tratar, o Reitor 180 

encerrou a reunião, às dezesseis horas, agradecendo a presença de todos.  181 

 

 

Almy Junior Cordeiro de Carvalho     Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein 

         Reitor      Secretária ad-hoc  


