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ATA DA 146ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e onze, às quatorze horas realizou-se na 1 

sala de reuniões da Reitoria a centésima quadragésima sexta reunião do Colegiado 2 

Acadêmico, para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação das atas da 144ª e 145ª 3 

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

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

009/2008; 06 – Resultado de concurso público para Professor Titular/CCT – CI CCT nº 6 

88/11; 07 – Solicitação de republicação de edital de concurso público para Professor 7 

Titular/CCH – CI LESCE/CCH/UENF nº 67/11; 08 – Solicitação de bolsa de Professor 8 

Visitante – Prof. José Fernando Coelho da Silva – CI UENF/CCTA/LZNA nº 23/2011; 9 

09 – Minuta de Resolução que estabelece normas de concessão de bolsas de 10 

treinamento técnico-científico (TTC) – parecer da relatoria; 10 – Assuntos Diversos. 11 

Estavam presentes, Prof. Silvério de Paiva Freitas - Reitor, que presidiu a reunião; Prof. 12 

Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Profª Adriana Jardim de Almeida – Pró-Reitora de 13 

Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de 14 

Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 15 

Comunitários; Prof. Cláudio Roberto Marciano – representante dos Chefes de 16 

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

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

Laboratório do CCH; Prof. Carlos Eduardo de Rezende – representante dos Chefes de 19 

Laboratório do CBB; Prof. Renato Augusto DaMatta – representante suplente dos 20 

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

Chefes de Laboratório do CCT; Profª Vânia José Karam – representante dos Chefes de 22 

Laboratório do CCT; Profª Simonne Teixeira – representante dos docentes do CCH; 23 

Profª Maura da Cunha – representante dos docentes do CBB; Prof. Raul Ernesto Lopez 24 

Palácio – representante da Câmara de Graduação; Afonso Rangel Garcez de Azevedo 25 

– representantes dos discentes da Graduação; e, como convidados: Sr. Antonio 26 

Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Vanildo Silveira – Secretário Geral; 27 

Prof. Ronaldo Paranhos – Diretor de Administração de Projetos. O Reitor agradeceu a 28 
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presença de todos e manifestou o desejo de trabalho em grupo e em prol da 29 

Universidade. Desculpou-se pela alteração na data desta reunião e solicitou a inclusão 30 

na pauta de mais um convênio (processo E-26/051.155/11), de mais três solicitações 31 

de afastamentos do país e da minuta de Resolução sobre Revalidação de Diplomas. As 32 

solicitações foram aprovadas. Passando ao item 01 da pauta, o Reitor colocou em 33 

apreciação a minuta da ata da 144ª reunião, sendo aprovada com cinco abstenções. 34 

Colocou em apreciação a minuta da ata da 145ª reunião, que foi aprovada com 35 

quatro abstenções. Passando ao item 02 – Informes – o Reitor fez os seguintes 36 

informes: i) participou de evento em Brasília, no dia 11 de julho, pelos 60 anos da 37 

CAPES, quando houve também a entrega do Prêmio Anísio Teixeira, que ocorreu no 38 

Palácio do Planalto e teve as participações da Presidente Dilma Roussef, dos Ministros 39 

Aloísio Mercadante e Fernando Haddad e de outras autoridades do staff do Governo 40 

Federal. Disse que todos demonstraram apoio à Educação no país, além de 41 

destacarem a atuação da CAPES em suas diversas ações; ii) o Programa Institucional 42 

de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) proporcionará à UENF duas bolsas para 43 

cada Programa de Doutorado, perfazendo o total de 20 bolsas. Disse que a bolsa terá 44 

12 meses de duração e poderá ser dividida em até três períodos de 4 meses, podendo 45 

atender, assim, até 3 estudantes por bolsa. Disse que o Prêmio Anísio Teixeira foi 46 

entregue a pesquisadores de destaque e o evento teve também a participação de 47 

Reitores de diversas universidades do país. iii) os recursos PROAP 2011 já foram 48 

liberados e o Prof. Amaral ainda se encontra em Brasília tratando de questões de 49 

interesse da Universidade. iv) há quatro editais da CAPES abertos: CAPES Pró-50 

Equipamentos; Programa CAPES JSPS; Programa CAPES IGC; Programa NoPa – 51 

Novas Parceirias CAPES/DAAD/GIZ. v) parabenizou os seguintes pesquisadores que 52 

tiveram projetos aprovados no Edital FAPERJ de Apoio a Núcleos Emergentes de 53 

Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro – 2010 - PRONEM: Prof. Adolfo Horn Junior; Prof. 54 

Carlos Jorge Logullo de Oliveira; Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira; Prof. Guilherme 55 

Chagas Cordeiro; Prof. Vanildo Silveira. vi) o Prof. Carlos Jorge Logullo encaminhou à 56 

Reitoria relatório sobre sua participação na reunião sobre a Internacionalização do Ensino 57 
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Superior Brasileiro para a implementação do projeto Ciência sem Fronteiras. Passando 58 

ao item 03 da pauta, o Reitor colocou em apreciação as seguintes solicitações de 59 

afastamento do país: i) CI UENF/LMPA nº 19/11 – afastamento da Profª Marinete 60 

Pinheiro Carrera – realizar visita ao laboratório do Departamento de Biologia e 61 

Bioquímica da Universidade de Bath, como parte de colaboração científica com a 62 

referida Universidade, na Inglaterra – de 17/07 a 05/08/2011 – aprovado; ii) CI LEF nº 63 

52/11 – afastamento do Prof. Richard Ian Samuels – participar de colaboração 64 

científica com a Liverpool School of Tropical Medicine, na Inglaterra – de 17/07 a 65 

05/08/2011 – aprovado; iii) CI Direção/CCH nº 77/11 – afastamento da Profª Teresa 66 

de Jesus Peixoto Faria – participar do XIII Encontro de Geógrafos da América Latina, 67 

em San Jose/Costa Rica – de 22/07 a 03/08/2011 – com ônus para a instituição. O 68 

Prof. Carlos Eduardo disse que gostaria de saber os critérios para a ajuda financeira, 69 

para que possa divulgar para outras pessoas interessadas. O Reitor disse que o 70 

recurso sai da cota do Centro e os valores são definidos pela Casa Civil. O Sr. 71 

Constantino disse que uma solicitação com ônus, uma vez aprovada, é encaminhada 72 

à Casa Civil, que é o órgão que estabelece o valor da diária. Disse que o valor definido 73 

pela Casa Civil é pago pela UENF, mas saindo da cota do Centro. O Prof. Pedlowski 74 

disse que, como Chefe de Laboratório, foi surpreendido ao verificar que o formulário 75 

oficial de diária permite transporte. Disse que uma comissão do COLAC para tratar 76 

desta questão poderia não somente definir critérios para solicitações com ônus para a 77 

instituição, mas também calcular quanto seria necessário para apoiar estas 78 

solicitações, desafogando, assim, o PROAP/CAPES. O Prof. Edson disse que hoje há 79 

um conjunto grande de financiamentos. Disse que neste tipo de caso a pessoa, 80 

geralmente, sai com recursos conseguidos em agências de fomento. Disse que, para 81 

afastamentos com ônus, primeiro a UENF precisa decidir se deve partir para isso ou 82 

não, pois demandará grande volume de recursos, além de critérios. O Reitor disse que 83 

fica a sugestão de uma comissão para tratar da questão de diárias, mas precisamos 84 

decidir a solicitação em pauta. O Prof. Edson disse que podemos aprovar no mérito. A 85 

Profª Ana Beatriz disse que o recurso é da cota do Centro e se o mesmo aprovou com 86 
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ônus também podemos aprovar. O Prof. Pedlowski disse que parece que com o 87 

orçamento de 2011 precisaremos decidir e estabelecer critérios. Disse que tais 88 

solicitações não são novidade e têm sido aprovadas pelo COLAC. O Reitor disse que 89 

hoje há uma descentralização de recursos, mas podemos evoluir em relação a esta 90 

questão. Colocada em apreciação, a solicitação da Profª Teresa de Jesus Peixoto teve 91 

aprovado o mérito, com uma abstenção. iv) CI CBB/UENF nº 85/2011 – afastamento 92 

do Prof. Marcelo Trindade do Nascimento – participar do IV Congresso Mundial de 93 

Restauração Ecológica, no México – de 19 a 29/08/2011- aprovado; v) CI CBB/UENF 94 

nº 86/2011 – afastamento da Profª Dora Maria Villela José – participar do IV 95 

Congresso Mundial de Restauração Ecológica, no México – de 19 a 29/08/2011 – 96 

aprovado; vi) CI CCT/LECIV/GASF nº 16/2011 – afastamento do Prof. Gines Arturo 97 

Santos Falcón – apresentação de artigo no Congresso CC2011 – The Thirteenth 98 

International Conference on Civil Structural and Environmental Engineering Computing, 99 

em Chania/Grécia – de 02 a 12/09/2011 – aprovado; vii) CI LENEP/CCT/UENF nº 100 

067/2011 – afastamento da Profª Eliane Soares de Souza – participar do 25th 101 

International Meeting in Organica Geochemistry, na Suíça – de 17 a 25/09/2011 – 102 

aprovado; vii) CI LENEP/CCT/UENF nº 068/2011 – afastamento da Profª Georgiana 103 

Feitosa da Cruz – participar do 25th International Meeting in Organica Geochemistry, 104 

na Suíça – de 17 a 25/09/2011 – aprovado; viii) CI CCT/LEPROD nº 068/11 – 105 

afastamento do Prof. Daniel Ignácio de Souza Júnior – participar do VIII Congreso 106 

Regional de ENDE - CORENDE, em Buenos Aires/Argentina – de 08 a 14/08/2011 – 107 

aprovado; ix) CI FSA-LECIV nº 15/2011 – afastamento do Prof. Fernando Saboya 108 

Albuquerque Júnior – proferir conferência no III Congreso Internacional de Ingenieria, 109 

em Cusco/Peru – de 16 a 21/08/2011 – aprovado; x) CI CCT/LECIV/ADF nº 012/2011 110 

– afastamento do Prof. Aldo Durand Farfán – participar do III Congresso Internacional 111 

de Engenharia Civil, em Cusco/Peru – de 18 a 20/08/2011 – aprovado; xi) CI CBB nº 112 

121/2011 – afastamento do Prof. Enrique Medina-Acosta – participar de visita técnica 113 

ao Instituto Nacional de Saúde e ao Instituto de Biotecnologia da Universidade Nacional 114 

da Colômbia, em Bogotá/Colômbia – de 01 a 08/08/2011 – aprovado; xii) CI LCQUI nº 115 
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079/2011 – afastamento do Prof. Jan Schripsema – participar do 59th International 116 

Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product 117 

Research, em Antalya/Turquia – de 04 a 09/09/2011 – aprovado; xiii) CI LBT/CBB nº 118 

41/2011 – solicitação de alteração do período de afastamento do Prof. Álvaro Fabrício 119 

Lopes Rios, de 01/06/2001 a 30/07/2011 para o período de 08/07/2011 a 10/08/2011, 120 

para participar do Projeto NUFFIC (CAPES), na Holanda – aprovado; xiv) CI 121 

LEEL/CCH 070/11 – afastamento da Profª Bianka Pires André - com ônus para a 122 

instituição – participar da 16ª Conferência Internacional Metropolis, em 123 

Açores/Portugal – de 08 a 23/09/2011 - aprovado o mérito, com uma abstenção; xv) 124 

CI SESMA/LEEA/CCH 026/2011 – afastamento do Prof. Marcos Pedlowski – 125 

participar de reunião do grupo de pesquisa do Prof. John O. Browder, da Virginia 126 

Polytechnic Institute and State University, em Blacksburg/Estados Unidos – de 29/07 a 127 

06/08/2011 - aprovado; xvi) CI LENEP/CCT/UENF nº 079/2011 – afastamento da 128 

Profª Eliane Soares de Souza – realização de visita técnica ao Grupo de Pesquisa em 129 

Geoquímica de Reservatório da University of Calgary, no Canadá – de 18 a 28/07/2011 130 

– aprovado. O Prof. Carlos Eduardo disse que não entende a obrigatoriedade de tais 131 

solicitações de afastamento vir ao COLAC. Sugeriu que os afastamentos sejam 132 

aprovados nos Conselhos de Centro, deixando, desta forma, de ser um processo mais 133 

complicado. Disse que afastamento para Pós-Doutoramento é necessário ser 134 

submetido ao COLAC, mas para eventos poderiam ser aprovados nos Centros, que 135 

têm suas autonomias acadêmicas. O Reitor disse que irá verificar se regimentalmente 136 

é possível ser aprovado apenas nos Centros e, sendo possível, poderemos adotar tal 137 

medida. Passando ao item 04, o Reitor colocou em apreciação os seguintes 138 

convênios: i) convênio entre a UENF e a UFV – processo E-26/051.101/11 – que tem 139 

como objetivo regular a relação de reciprocidade entre as signatárias no que se refere 140 

a mobilidade de alunos de graduação, criando, para tanto, o doravante denominado 141 

Programa de Mobilidade Estudantil. O Programa alcança tão somente alunos 142 

regularmente matriculados em cursos de graduação das Instituições signatárias, que 143 

tenham integralizado todas as disciplinas previstas para o primeiro ano ou 1º e 2º 144 
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semestres letivos do curso, na Instituição de origem, e possuam, no máximo, uma 145 

reprovação por período letivo (ano ou semestre). Irá coordenar pela UENF a Pró-146 

Reitoria de Graduação - aprovado; ii) convênio entre a UENF e Aguiar Cortês Indústria 147 

de Argamassa Ltda – processo E-26/051.065/11 – que tem como objetivo estabelecer a 148 

forma e as condições pelas quais as Convenentes se propõem a desenvolver, 149 

continuamente, um programa de mútua colaboração e/ou cooperação técnica e 150 

científica, possibilitando a implementação de ações integradas em áreas de interesse 151 

comum, mais especificamente para o estudo do uso de resíduo de rochas ornamentais 152 

na produção de argamassas. O coordenador pela UENF será o Prof. Jonas Alexandre 153 

– aprovado; iii) convênio entre a UENF e a UFRJ – processo E-26/051.092/11 – que 154 

tem como objetivo a cooperação técnico-científica, tecnológica e cultural entre as 155 

partes, voltada para a constante capacitação de seus recursos humanos, 156 

aproveitamento racional de suas infra-estruturas laboratoriais para o desenvolvimento 157 

de equipamentos, softwares, processos e modelos, promoção de eventos tecnológicos 158 

estratégicos, realização conjunta de atividades de pesquisa e desenvolvimento em 159 

tecnologia da informação, desenvolvimento de programas visando a cooperação em 160 

processos de formação profissional, mediante graduação, e complementação da 161 

escolaridade, mediante a implementação de estágios, processos de atualização, pós-162 

graduação, inclusive concessão de bolsas, etc. É uma cooperação interinstitucional e 163 

ainda não há a indicação do coordenador da UENF – aprovado; iv) convênio entre a 164 

UENF e Itaú Vida e Previdência S.A. – processo E-26/051.075/11 – que tem como 165 

objetivo o oferecimento de plano de seguro de vida com cobertura por sobrevivência e 166 

plano de benefício de risco coletivo para os servidores da UENF, assim como para os 167 

seus cônjuges, filhos e dependentes econômicos. Irá coordenar pela UENF a 168 

DGA/Reitoria – aprovado; v) convênio entre a UENF e Itaú Vida e Previdência S.A. – 169 

processo E-26/051.076/11 – que tem como objetivo o oferecimento de plano de 170 

previdência complementar e plano de benefício de risco coletivo para os servidores da 171 

UENF, assim como para os seus cônjuges, filhos e dependentes econômicos. Irá 172 

coordenar pela UENF a DGA/Reitoria – aprovado; vi) convênio entre a UENF e a 173 
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Universidad de Los Llanos (Colômbia) – processo E-26/053.194/05 – que tem como 174 

objetivo regulamentar as atividades de cooperação de mútuo benefício, seu 175 

desenvolvimento e condução, bem como promover as áreas de interesse comum. Irá 176 

coordenar pela UENF a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Produção 177 

Animal/CCTA – aprovado; vii) convênio entre a UENF, FNDE, CAPES e Fundação 178 

CECIERJ – processo E-26/053.278/09 – que tem como objetivo prorrogar a vigência do 179 

Convênio nº 656471/2009. A Coordenação pela UENF é do Núcleo do CEDERJ na 180 

UENF/PROGRAD – aprovado; viii) convênio entre a UENF e a CAPES – processo E-181 

26/051.227/11 – que tem como objetivo o estabelecimento anual de cotas de bolsa, 182 

dentro do Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior – PDSE, para 183 

estudantes de doutorado regularmente matriculados na UENF. A coordenação pela 184 

UENF será da PROPPG. O Reitor informou que os valores das bolsas serão de 185 

aproximadamente U$ 1.300,00 para os Estados Unidos e de 1.300,00 Euros para a 186 

Europa. A Profª Adriana informou que os Programas com conceito 3 também poderão 187 

participar. O convênio foi aprovado; ix) convênio entre a UENF e a University of Hull 188 

– processo E-26/051.155/11 – que tem como objetivo estabelecer um relacionamento 189 

cooperativo e mutuamente benéfico para estimular o conhecimento, o intercâmbio de 190 

informações e de experiências entre a equipe de funcionários e os alunos e outras 191 

iniciativas que possam fortalecer e melhorar as oportunidades e a capacidade docente 192 

e de pesquisa de cada uma das partes. O coordenador pela UENF será o Prof. 193 

Leandro Rabello Monteiro – aprovado. Passando ao item 05 da pauta, o Prof. Edson 194 

disse que a CCD encaminhou a CI CCD 080/2011, com enquadramentos e 195 

progressões diferenciadas dos seguintes docentes: Gustavo Lazzaro Rezende 196 

(enquadramento – faixa XIV – padrão 2); José Glauco Ribeiro Tostes (progressão 197 

diferenciada – faixa XVIII – padrão 5); Marco Antonio Martins (enquadramento – faixa 198 

XVIII – padrão 5); Thiago Motta Venâncio (enquadramento – faixa XIV – padrão 5); 199 

Vanildo Silveira (progressão diferenciada – faixa XVI – padrão 5). Colocados em 200 

apreciação, os enquadramentos e as progressões diferenciadas foram aprovados. 201 

O Prof. Edson fez a leitura da CI CCD 083/2011, que trata da solicitação de 202 
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enquadramento da Profª Lana Lage da Gama Lima. A CCD, após análise, decidiu por 203 

unanimidade pelo posicionamento na faixa XIX, padrão 5, utilizando-se de critérios de 204 

excepcionalidade, pois a professora não havia comprovado o número mínimo de 205 

orientações de estudantes, mas foi considerado que o currículo da professora 206 

apresenta características diferenciadas de produção científica e acadêmica. Colocada 207 

em apreciação, a solicitação de enquadramento da Profª Lana Lage da Gama Lima 208 

foi aprovada. Passando ao item 06 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a CI 209 

CCT nº 88/11, com resultado de concurso público para Professor Titular/CCT, na área 210 

“Física da Matéria Condensada Experimental”. Foi aprovado o candidato Marcelo 211 

Gomes, com média final 9,36. O resultado foi homologado. Passando ao item 07, 212 

que trata de solicitação de republicação de edital de concurso público para Professor 213 

Titular de Sociologia/CCH, conforme CI LESCE/CCH/UENF nº 67/11, o Reitor colocou 214 

em apreciação a solicitação, sendo aprovada. Passando ao item 08, o Reitor informou 215 

que a solicitação de bolsa de Professor Visitante para o Prof. José Fernando Coelho da 216 

Silva, conforme consta do processo E-26/050.407/11, já havia sido aprovada pelo 217 

COLAC, mas a DGA informou que havia necessidade de inserção do Projeto de 218 

Trabalho do professor. O Reitor disse que o Projeto de Trabalho já foi inserido no 219 

processo. Colocou em apreciação a solicitação de bolsa de Professor Visitante para o 220 

Prof. José Fernando Coelho da Silva, sendo aprovado com uma abstenção. 221 

Passando ao item 09, o Prof. Vanildo fez a leitura do parecer do relator, Prof. Molina, 222 

sobre a minuta de resolução que estabelece normas de concessão de bolsas de 223 

treinamento técnico-científico (TTC). O Reitor disse que a idéia é que, havendo 224 

recursos, possamos abrir edital e implementarmos as bolsas. Disse que é importante a 225 

resolução estar pronta. O Prof. Vanildo disse que no parecer há dois pontos que 226 

implicam mudanças maiores, uma no artigo 4º e a outra mudança é a questão da 227 

distribuição de bolsas por Programa. O Reitor disse que ainda não sabemos quantas 228 

bolsas teremos, e esta definição ficará mais para o futuro. A Profª Simonne disse que 229 

no TCT da FAPERJ quem propõe a candidatura é o professor e aqui é o aluno e, 230 

assim, a proposta não é do Programa, havendo uma questão de ordem invertida. O 231 
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Reitor disse que a candidatura está contemplada no artigo 5º da resolução. O Prof. 232 

Carlos Eduardo sugeriu contemplar apenas bolsistas em tempo integral. O Reitor 233 

disse que o tempo parcial contemplaria mais pessoas, mas se é proibido ter vínculo 234 

empregatício, não faz sentido ser diferente de 40 horas. O Prof. DaMatta disse que as 235 

20 horas contemplariam pessoas que estejam estudando. A Profª Adriana disse que 236 

dependeria do Plano de Trabalho e sendo bolsa de treinamento poderia ser de 20 237 

horas. O Prof. Raul disse que o bolsista substituiria mais ou menos um técnico de 238 

laboratório e, para o Laboratório, é interessante um técnico de 40 horas. Disse que está 239 

pensando na instituição e, sendo assim, de início deveria ser bolsa de 40 horas. A 240 

Profª Simonne disse que se for possível contemplar nossos alunos os de Iniciação 241 

Científica (I.C.) não vão mais querer bolsas de I.C. O Prof. Priimenko disse que se o 242 

Laboratório quiser somente bolsista de 40 horas que solicite, mas há Laboratórios que 243 

irão desejar bolsistas de 20 horas, devendo haver certa flexibilidade. O Prof. Cláudio 244 

considerou que a bolsa deve ser de 20 horas. Disse que o TCT FAPERJ não permite 245 

aluno da própria instituição. A Profª Simonne disse que deveria constar na resolução 246 

que o bolsista não poderá ser aluno da UENF. O Prof. Raul disse que o edital sendo 247 

aberto a maioria vai querer 40 horas e, no caso do Laboratório, a preferência é por 40 248 

horas. A Profª Adriana disse que, às vezes, dois bolsistas de 20 horas cumprirão 249 

melhor que apenas um de 40 horas. O Reitor disse que não há consenso e sugeriu 250 

que dois conselheiros, com posições distintas, se reúnam para emissão de parecer 251 

para ser discutido na próxima reunião. A sugestão foi aceita e foram nomeados os 252 

professores Raul Palácio e Cláudio Marciano. Passando ao item 10, foi nomeada como 253 

relatora a Profª Vânia Karam para emitir parecer sobre a minuta de Resolução que trata 254 

da Revalidação de Diplomas. Nada mais havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião, 255 

às dezesseis horas, agradecendo a presença de todos.  256 

 

 

      Silvério de Paiva Freitas                  Carlos André Pereira Baptista 
         Reitor      Secretário ad-hoc  


