
 
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

 

 

UENF 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

REITORIA 

 

 

 
Ata da Reunião do Colegiado Acadêmico 08/08/2011 

 
 

1

ATA DA 147ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e onze, às quatorze horas, realizou-se na sala 1 

de reuniões da Reitoria a centésima quadragésima sétima reunião do Colegiado 2 

Acadêmico, para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 146ª reunião; 02 - 3 

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

e Progressões por antiguidade e merecimento – Lei 4.800 e Portaria 009/2008; 06 – 5 

Solicitações de afastamentos para estágios Pós-Doutoral: Profª Teresa de Jesus Peixoto 6 

(processo E-26/050.175/11); Profª Simonne Teixeira (processo E-26/050.936/11); 07 – Minuta 7 

de Resolução que estabelece normas de concessão de bolsas de treinamento técnico-8 

científico (TTC) – parecer da relatoria; 08 – Solicitação de readequação da Resolução 9 

Consuni nº 11/99 – processo E-26/051.485/11; 09 – Projeto Pedagógico do Curso de 10 

Graduação em Farmácia – processo E-26/050.211/11; 10 – Minuta de Resolução que trata 11 

da Revalidação de Diplomas – E-26/051.262/11 – parecer da relatoria; 11 - Assuntos 12 

Diversos. Estavam presentes, Prof. Silvério de Paiva Freitas - Reitor, que presidiu a 13 

reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior 14 

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

Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 16 

Comunitários; Prof. Cláudio Roberto Marciano – representante dos Chefes de Laboratório 17 

do CCTA; Profª Silvia Alicia Martinez – representante dos Chefes de Laboratório do CCH; 18 

Prof. Marcos Antonio Pedlowski – representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Profª 19 

Vânia José Karam – representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Manuel 20 

Antonio Molina Palma – representante dos docentes do CCT; Profª Simonne Teixeira – 21 

representante dos docentes do CCH; Prof. Victor Quintana Flores – substituindo a 22 

representante dos docentes do CBB; Prof. Olney Vieira da Motta – representante suplente 23 

da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Hamilton Garcia de Lima – representante 24 

da Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários; Bruna Bernardes de Castro – 25 

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

de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Ronaldo Paranhos – Diretor de Administração de 27 

Projetos. Justificaram ausência os professores Valdirene Gomes, Maura da Cunha, 28 

Fernando Saboya, Viatcheslav Priimenko e Carlos Eduardo de Rezende. O Reitor 29 
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agradeceu a presença de todos e desculpou-se pela transferência desta reunião do dia 1º 30 

de agosto para esta data, em virtude de convite recebido pelo Reitor do Secretário de 31 

Estado de Ciência e Tecnologia, Dr. Alexandre Cardoso, para participar de reunião com a 32 

presença do Governador Sérgio Cabral, quando foi tratado o Plano das Engenharias. Disse 33 

que participaram da reunião Reitores de Universidades Estaduais, Federais e particulares. 34 

Disse que foi informado na reunião que o índice de evasão no Estado chega a 60%, mas 35 

no caso da UENF o índice de evasão é baixo, variando de 9 a 15%. Disse que foram 36 

discutidas ações com o objetivo de diminuir o índice de evasões e será formada comissão, 37 

liderada pela SECT e FAPERJ para propor, em 60 dias, estratégias para diminuir a evasão. 38 

Disse que recebemos o Plano Nacional Pró-Engenharia da CAPES. Passando ao item 01 39 

da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 146ª reunião, sendo 40 

aprovada com seis abstenções. Passando ao item 02 – Informes – a estudante Bruna 41 

falou do Programa do Ministério de Ciência e Tecnologia que objetiva aumentar o número 42 

de vagas trainee e estágios no exterior. O Reitor fez os seguintes informes: i) o Plano das 43 

Engenharias será bem discutido internamente, mas entendemos que qualquer 44 

fortalecimento para as Engenharias torna necessário o fortalecimento da Universidade 45 

como um todo, havendo assim um crescimento harmônico; ii) participou de várias reuniões 46 

com as Prefeituras da região Noroeste Fluminense. Disse que há demanda da referida 47 

região para a presença da UENF no local. Disse que, para isso, precisamos de ampliação 48 

de vagas para docentes e técnicos administrativos, além de recursos para infraestrutura. 49 

Disse que, havendo a sinalização positiva do Governo do Estado, discutiremos nos 50 

Colegiados a implantação de cursos. Disse que Italva e Itaocara têm estruturas físicas que 51 

poderão abrigar a UENF. Disse que os prefeitos precisam dar o apoio político para que o 52 

Governo forneça os recursos para a expansão. O Prof. Pedlowski disse que é importante 53 

este informe por que o COLAC e CONSUNI terão que aprovar a expansão. Solicitou que 54 

seja encaminhada aos membros deste colegiado a minuta entregue aos Prefeitos na 55 

reunião em Itaperuna. O Reitor disse que é um documento sobre a expansão, conforme 56 

aprovação do CONSUNI. Disse que nas reuniões foram sugeridas demandas de expansão 57 

de cursos. Informou que não há minuta fechada. Disse que nós precisamos crescer, mas 58 

também consolidar o que temos; iii) durante reunião com o pessoal da FAETEC nos foi 59 
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informado sobre a possibilidade da área do Colégio Agrícola ser passada para a UENF. 60 

Disse que o Instituto Superior de Tecnologia - IST foi extinto e absorvemos os estudantes e 61 

os professores serão cedidos para a UENF. O Prof. Pedlowski perguntou como estes 62 

professores serão enquadrados. Disse que tínhamos um comodato com o Colégio Agrícola 63 

Antonio Sarlo e agora a área será passada para a UENF. O Reitor disse que a área será 64 

passada para a UENF, mas há outra proposta da FAETEC de passar também o Colégio, para 65 

ser utilizado como Escola de Aplicação da Universidade. Disse que a cessão da área não 66 

está condicionada a recebermos também o Colégio. Disse que é uma chance de termos 67 

nossa Escola de Aplicação e os Centros podem conhecer o Colégio e estudar se é viável 68 

recebermos o mesmo; iv) participou de reunião com o INEA, que poderá construir sede no 69 

Parque do Desengano. Disse que é um novo projeto que está sendo gestado, abrangendo 70 

Campos, Santa Maria Madalena e São Fidélis; v) está sendo discutida a ampliação do Projeto 71 

Banda Larga, sendo um consórcio entre IFF, UFF e FENORTE. A Profª Silvia disse que 72 

reunião com o Subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação e 73 

CAPES discutiu-se a Licenciatura de Filosofia. Disse que haverá procura por vagas e indagou 74 

se não seria o momento oportuno de negociarmos as vagas com o Governo. O Prof. Amaral 75 

informou que esteve no Rio de Janeiro participando de reunião com a CAPES, FAPERJ e 76 

SECT, sobre o Programa de Doutorado PAPD, que tem vertente diferenciada do escopo da 77 

questão acadêmica. O Prof. Edson disse que participou da abertura do Congresso Brasileiro 78 

de Melhoramento de Plantas, com 1000 inscritos, que era o número máximo para inscrições. 79 

Disse que houve a participação de pesquisadores de fora e foi um evento muito interessante 80 

para a UENF, por estar a frente da organização. A Profª Simonne informou sobre o 81 

seminário organizado em conjunto com a Fiocruz e Jardim Botânico, em homenagem ao 82 

aniversário de Frei Veloso, que escreveu sobre a Flora Fluminense, que será realizado dias 83 

30 e 31 de agosto no Jardim Botânico. Disse que será um seminário muito importante. O 84 

Reitor informou que participará de reunião em Brasília nos próximos dias 10 e 11, junto com 85 

a Profª Ana Beatriz Garcia. Disse que no dia 10 a reunião será na ABRUEM e no dia 11 com 86 

o Cônsul da Bélgica, sobre “Ciência Sem Fronteiras”. O Prof. Edson disse que foi organizado 87 

por diversas instituições um fórum das redes dos setores das relações internacionais. Disse 88 

que o 1º fórum, que será uma reunião de organização, será realizado no dia 16 de agosto, na 89 
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UFRRJ. Disse que participarão pessoas ligadas a instituições estrangeiras para relações com 90 

as instituições nacionais e a UENF deverá estar inserida. O Prof. Olney informou que uma 91 

aluna da UENF ficou um semestre nos Estados Unidos, mesmo sem saber inglês muito bem, 92 

e voltou com uma experiência muito grande. Disse que a aluna apresentou seminários na 93 

volta, mas a dificuldade que temos é a demora em regularizar o aproveitamento trazido. O 94 

Reitor informou que estará recebendo hoje o título de Cidadão Campista, conferido pela 95 

Câmara de Vereadores. O Reitor solicitou a inclusão na pauta dos calendários da Graduação 96 

e Pós-Graduação e de solicitação de técnico administrativo para cursar mestrado. A 97 

solicitação foi aprovada. Passando ao item 03 da pauta, o Reitor disse que o Prof. Carlos 98 

Eduardo indagou na reunião anterior a possibilidade dos afastamentos do país serem 99 

aprovados diretamente pelos Conselhos de Centro. Disse que uma consulta foi feita a 100 

GRH/DGA sobre esta questão. O Sr. Constantino fez a leitura do parecer da GRH, 101 

constante do processo E-26/051.488/11, que teve a seguinte conclusão: “Diante o 102 

exposto, considerando que não existe regulamentação específica quanto aos 103 

afastamentos ora analisados; considerando que alguns de nossos docentes 104 

ministram disciplinas em mais de um Centro; considerando que o Estatuto da UENF 105 

não menciona claramente a competência do CONCEN em autorizar tais 106 

afastamentos, apenas limita ao CONCEN propor e apreciar tais solicitações; 107 

considerando que o COLAC tem como seu presidente o Magnífico Reitor da UENF, 108 

autoridade competente para conceder tais afastamentos; manifesto que todos os 109 

afastamentos, nos casos mencionados, devem ser submetidos ao COLAC, até que 110 

seja regulamentada a matéria, salvo melhor juízo. Em, 01/08/2011, José Fernando 111 

Abreu Almeida – Gerente de Recursos Humanos”. A Profª Silvia perguntou se não há 112 

como fazer resolução sobre a questão. O Reitor respondeu que sim, mas enquanto não há 113 

resolução devemos aprovar os afastamentos no COLAC. O Prof. Pedlowski disse que os 114 

afastamentos com ônus devem ser apreciados pelo COLAC e isto deverá constar da futura 115 

resolução. O Reitor colocou em apreciação as seguintes solicitações de afastamento do 116 

país: i) CI CBB nº 124/2011 – afastamento do Prof. Carlos Ramon Ruiz-Miranda – 117 

participar de reuniões e conferências relacionadas ao intercâmbio CAPES-FIPSE, em 118 

Porto Rico – de 20/07 a 10/08/2011 – homologado o “ad referendum”; ii) CI 119 
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CCT/LECIV/MGA nº 18/11 – afastamento da Profª Maria da Glória Alves – visitar o 120 

Programa Doutoral em Engenharia do Ambiente do Instituto Superior Técnico de Lisboa, 121 

em Portugal – de 29/07 a 12/08/2011 – homologado o “ad referendum”; iii) CI CBB nº 122 

128/2011 – afastamento da Profª Elena Lassounskaia – participar de reunião técnica de 123 

colaboração com o Instituto Pasteur de São Petesburgo, na Rússia – de 10 a 18/08/2011 – 124 

aprovado; iv) CI CCT/LCFIS nº 092/2011 – afastamento do Prof. Marcelo de Oliveira 125 

Souza – realizar uma visita oficial, apoiada pelo Governo Brasileiro, às instalações do 126 

European Southern Observatory (ESO), no Chile – de 21 a 28/08/2011- aprovado; v) CI 127 

CBB nº 130/2011 – afastamento do Prof. Carlos Jorge Logullo de Oliveira – 128 

apresentação de trabalho científico no evento “Ticks and Tick-Borne Pathogens 129 

Conference”, em Zaragoza/Espanha – de 21/08 a 04/09/2011 – aprovado; vi) CI LGPP 130 

s/nº, de 21/07/2011 – afastamento do Prof. Mauro Macedo Campos – participar da 6ª 131 

Conferência do European Consortium for Political Research - ECPR, na Islândia – de 22 a 132 

29/08/2011 – aprovado; vii) CI LESCE 108/2011 – afastamento do Prof. Hugo Borsani – 133 

participar da 6ª Conferência do European Consortium for Political Research - ECPR, na 134 

Islândia – de 22 a 29/08/2011 – aprovado; viii) CI CCT/MAV nº 88/2011 – afastamento da 135 

TNS Shirlene Chagas – participar do 49th EHPRG International Conference, na Hungria, e 136 

participar do 22nd European Conference on Diamond-Like Materials, Carbon nanotubes, 137 

and Nitrides, Garmisch-Partenkirchen, na Alemanha – de 29/08 a 09/09/2011 – aprovado; 138 

ix) CI CCH/LCL nº 087/11 – afastamento do Prof. Gilberto Gomes – apresentação de 139 

trabalho no Congresso Internacional ECAP 7 – Seventh European Congresso f Analytic 140 

Philosophy, em Milão/Itália – de 30/08 a 06/09/2011 – aprovado; x) CI LENEP/CCT/UENF 141 

nº 083/2011 – afastamento do Prof. Adolfo Puime Pires – participar do Offshore Europe 142 

2011, Oil and Gas Conference Exhibition, na Escócia – de 05 a 09/09/2011 – aprovado; xi) 143 

CI CBB nº 129/2011 – afastamento do Prof. Carlos Eduardo Veiga de Carvalho – 144 

participar de defesa de sua aluna de mestrado na Universidade de Bremen, na Alemanha, 145 

além de reuniões com parcerias de cooperação bilateral UENF/ZMT – de 13/09 a 146 

07/10/2011 – aprovado; xii) CI LZNA/CCTA/UENF nº 074/2011 – afastamento do Prof. 147 

Hérnan Maldonado Vasquez – participar da “XXII Reunión Latinomericana de Producción 148 

Animal – El Desafio de La Sostenibilidad”, em Montevidéu/Uruguai – de 23 a 27/10/2011 – 149 
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aprovado; xiii) CI UENF/CCTA/LFIT nº 45/11 – afastamento da Profª Deborah Guerra 150 

Barroso – participar do “Congress Restoring Forests: Advances in Techniques y Theory”, 151 

em Madri/Espanha – de 23 a 30/09/2011 – aprovado; xiv) CI UENF/CCTA/LRMGA nº 152 

22/2011 – afastamento da Profª Celia Raquel Quirino – participar do XXXVI Congreso de 153 

La Sociedad Espanola de Ovinotecnia y Caprinotecnia, na Espanha – de 03 a 07/10/2011 – 154 

aprovado. Passando ao item 04, o Reitor colocou em apreciação os seguintes convênios: 155 

i) convênio entre a UENF e TRANSPETRO – processo E-26/051.079/11 - que tem como 156 

objetivo promover a retirada dos sagüis do Terminal da Ilha D’Água/RJ. O coordenador 157 

pela UENF será o Prof. Carlos Ramon Ruiz-Miranda - aprovado; ii) convênio entre a 158 

UENF, PETROBRAS e FUNDENOR – processo E-26/051.448/11 – que tem como objetivo 159 

a união de esforços dos partícipes para o desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado 160 

“Avaliação do desempenho de coupons de corrosão e desenvolvimento de técnica de 161 

caracterização de pites de corrosão em coupons”. O coordenador pela UENF será o Prof. 162 

Ângelus Giuseppe Pereira da Silva – aprovado com uma abstenção. Passando ao item 163 

05 da pauta, o Prof. Edson disse que a CCD reuniu-se e analisou mais alguns recursos e 164 

solicitações de enquadramentos. O Reitor colocou em apreciação o processo E-165 

26/051.588/11, com solicitações de enquadramentos dos seguintes docentes (CI CCD 166 

101/2011): Clóvis de Paula Santos (enquadramento / faixa XVII / padrão 3); Hernan 167 

Maldonado Vasquez (enquadramento / faixa XVIII / padrão 5); Leandro Rabello Monteiro 168 

(enquadramento / faixa XVII / padrão 5); Roseane Marchezi Misságia (enquadramento / 169 

faixa XVI / padrão 3); Silvério de Paiva Freitas (enquadramento / faixa XVIII / padrão 5). Os 170 

enquadramentos foram aprovados. O Prof. Edson disse que outro caso analisado foi de 171 

enquadramento do Prof. André de Oliveira Carvalho, já aprovado pelos Colegiados, mas 172 

houve um erro de digitação na CI encaminhada para apreciação pelos Colegiados. O 173 

Reitor colocou em apreciação o correto enquadramento do Prof. André de Oliveira 174 

Carvalho (faixa XV / padrão 1), sendo aprovado. Passando ao item 06 da pauta, que trata 175 

das solicitações de afastamento para realização de estágio pós-doutoral da Profª Teresa 176 

de Jesus Peixoto e Profª Simonne Teixeira, o Prof. Amaral disse que houve relatoria em 177 

tempo hábil por parte da CPPG para estas solicitações. Disse que o processo está 178 

devidamente instruído e os afastamentos são importantes para o Programa. Disse que 179 
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deve ser feito um relatório quando do retorno das docentes, com apresentação de 180 

seminário, além de publicação de artigo em 2012, contribuindo assim para o Programa. O 181 

Prof. Pedlowski disse que, como chefe das docentes, tendo emitido parecer para as 182 

saídas das mesmas, tem que notar que a prática é que haja relator do COLAC. Disse que 183 

é correto que chegue para análise com relatorias múltiplas, pois é um investimento que a 184 

Universidade faz nestes docentes. Disse que o COLAC pode, pela premência, considerar 185 

que não precise ter relator, mas o correto é que, além do relatório e seminário após o 186 

retorno, haja também as devidas cobranças por parte da CPPG. Disse que será o 187 

cumprimento do Plano de Trabalho. O Prof. Olney, sobre a observação feita pelo Prof. 188 

Pedlowski, disse que no CCTA os professores que saem apresentam estes relatórios 189 

quando retornam. O Prof. Amaral disse que o documento quando está no âmbito de um 190 

colegiado, é tratado independente de relatoria. Disse que foi tratado na CPPG se a saída 191 

de dois professores do mesmo laboratório e do mesmo Programa traria dificuldades e foi 192 

verificado que o alavancamento destes docentes, por meio do pós-doutoramento, será 193 

muito importante para os mesmos. Disse crer que nada impede que haja relatoria do 194 

COLAC, desde que o Colegiado assim entenda. O Prof. Pedlowski disse que existe uma 195 

prática de qualquer questão aqui passar por relatoria, mas no caso da Profª Simonne o 196 

tempo está exíguo. Disse que as ponderações feitas na CPPG também foram feitas no 197 

Laboratório. Disse que apenas quer enfatizar que se temos o entendimento que o COLAC 198 

não é meramente homologatório não poderá virar regra não termos relatores para 199 

questões como esta. O Prof. Amaral disse que se o COLAC entender que é necessário 200 

relator, que assim o seja, mas apenas colocou que o processo foi devidamente instruído na 201 

CPPG. O Prof. Edson disse que realmente o Colegiado pode definir os rumos que deseja. 202 

Disse concordar com o Prof. Pedlowski quanto aos riscos, mas nos locais onde as coisas 203 

acontecem, que são os Laboratórios e Centros, os detalhes já foram observados. Disse 204 

que não deveríamos automatizar a necessidade de relator, salvo em casos necessários. O 205 

Prof. Pedlowski disse que se firmarmos este acordo aqui concordará e, quando 206 

considerar que deve haver parecer, irá solicitar. Disse que em casos de não haver a 207 

liberação aqui a pessoa teria o CONSUNI para recorrer, mas há casos que o processo não 208 

vem muito bem formulado para o COLAC. O Prof. Amaral informou que a Profª Simonne 209 
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foi a 6ª colocada na seleção para bolsa da CAPES, entre 46 concorrentes. O Reitor 210 

colocou em apreciação a solicitação de afastamento da Profª Teresa de Jesus Peixoto, no 211 

período de 01 de novembro de 2011 a 31 de outubro de 2012, para a realização de pós-212 

doutoramento no Groupe de Géographie ET Histoire des Territoires, de I' Environnement, 213 

des Ressources ET des Sociétés (GGH-TERRES), da École des Hautes Études em 214 

Sciences Sociales, em Paris, França, sendo aprovado por unanimidade. Colocou em 215 

apreciação a solicitação de afastamento da Profª Simonne Teixeira, no período de 01 de 216 

setembro de 2011 a 31 de agosto de 2012, para a realização de pós-doutoramento na 217 

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS, em Sevilha, Espanha, sendo 218 

aprovado por unanimidade. Foi feita inversão da pauta e passou-se à análise dos 219 

calendários da Graduação e Pós-Graduação. A Profª Ana Beatriz disse que, pelo 220 

calendário proposto, o início do 2º semestre de 2011 será no dia 24/10/2011, o recesso a 221 

partir de 23 de dezembro, com retorno em 23/01/2012 e o final do semestre em 222 

24/03/2012. O início do 1º semestre de 2012 será em 16/04/2012. O Reitor disse que na 223 

época da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia não deveria haver aulas, para que 224 

todos participem efetivamente da referida Semana. Disse que podemos pensar nisso para 225 

o próximo ano. A Profª Silvia disse que há aluno que inclui disciplina e não aparece até a 226 

data limite de inclusão e o problema gerado é em relação ao conteúdo que ele perde. 227 

Sugeriu que haja um tempo menor para inclusão e exclusão de disciplinas. Neste momento 228 

o Reitor precisou se ausentar, passando o Prof. Edson a presidir a reunião. O Prof. Olney 229 

disse que o desgaste grande que passamos se relaciona à necessidade da Universidade 230 

providenciar um sistema integral informatizado. Disse que é importante priorizar a 231 

Secretaria Acadêmica. A Profª Ana Beatriz disse que estamos estudando e empenhados 232 

em implantarmos nosso sistema acadêmico informatizado e estamos verificando todas as 233 

possibilidades. A estudante Bruna considerou, em relação ao que foi colocado pela Profª 234 

Silvia, que a questão depende também de boa vontade por parte dos alunos. Indagou, em 235 

relação às bibliotecas, qual a possibilidade de um sistema único das mesmas. A Profª Ana 236 

Beatriz disse que a necessidade de informatização é geral na Universidade. Disse 237 

concordar que seria o ideal essa unificação. O Prof. Amaral informou que o calendário da 238 

Pós-Graduação foi elaborado de forma compatível com o da Graduação. O Prof. Edson 239 
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colocou em apreciação os calendários da Graduação e Pós-Graduação, sendo aprovados. 240 

Passando ao item 07, que trata de minuta de resolução que estabelece normas de 241 

concessão de bolsas de treinamento técnico-científico (TTC), o Prof. Cláudio disse que na 242 

reunião anterior o parecer emitido pelo Prof. Molina foi lido integralmente e surgiram outras 243 

questões que não estavam esclarecidas e foi proposto dois novos pareceres com visões 244 

confrontantes, sendo um seu e outro do Prof. Raul. Disse que emitiu o seu, mas o Prof. 245 

Raul se encontrava licenciado. O Prof. Pedlowski disse que gostaria que esta resolução 246 

fosse aprovada com a maioria dos conselheiros presentes. Sugeriu que o Prof. Cláudio, o 247 

Prof. Raul e o Prof. Molina façam uma síntese e tragam ao Colegiado para análise. Ficou 248 

definido pelo COLAC que os professores Raul Palácio, Cláudio Marciano e Manuel Molina 249 

se reunirão para emissão de um único parecer. Passando ao item 08, o Prof. Edson 250 

informou que recebemos demanda da representação dos técnicos administrativos do 251 

CCTA no CONSUNI sobre readequação da Resolução CONSUNI nº 11/99, que trata de 252 

normas para liberação de servidores técnicos administrativos para treinamento. Considerou 253 

que deveríamos nomear relator para esta questão. Foi indicado o Prof. Victor Flores como 254 

relator. Passando ao item 09, sobre o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em 255 

Farmácia, foi nomeado o Prof. Marcos Pedlowski como relator. Passando ao item 10, a 256 

Profª Vânia fez a leitura de seu parecer sobre a Resolução que trata da Revalidação de 257 

Diplomas. O Prof. Edson sugeriu novo texto, abrangendo as considerações da relatora e 258 

trazer de volta ao COLAC. Informou que não temos mais quorum para votarmos a questão. O 259 

Prof. Molina disse, sobre a questão do MERCOSUL, que já deparou com este problema 260 

avaliando cursos pelo MEC no Paraná. O Prof. Edson disse que no dia 07/07/2011 houve 261 

uma reunião na Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados para discutir 262 

esta questão. O Prof. Pedlowski disse que o Prof. Jorge Guimarães, em carta de 263 

06/07/2011, fez observações relativas às regras de revalidação, que não comprometam os 60 264 

anos de atuação da CAPES. Disse que ele não aponta como defender esses 60 anos de 265 

consolidação. Disse que a revalidação dura alguns anos e, para a mesma, deveria haver uma 266 

Comissão Central de Revalidação. Disse que os Centros poderiam ter suas Câmaras 267 

Setoriais. Disse que após ser realizada a revalidação, a mesma passa a ser válida em todo 268 

território nacional. Sugeriu que na resolução seja eliminada a palavra certificado. Disse que 269 
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devemos apanhar os critérios que a CAPES utiliza e aplicarmos nas revalidações. Disse que 270 

deve constar que a instituição emissora seja reconhecida no próprio país onde é sede. O 271 

Prof. Amaral disse que devemos caminhar com profundidade de discussão. Disse que em 272 

boa hora esta discussão acontece e devemos analisar para nos proteger e definirmos nas 273 

próximas reuniões. O Prof. Edson sugeriu que a Profª Vânia trabalhe a resolução com as 274 

modificações sugeridas e, também, abrangendo a questão do MERCOSUL. Por falta de 275 

quorum os demais assuntos serão tratados na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, 276 

o Prof. Edson encerrou a reunião, às dezessete horas e trinta minutos, agradecendo a 277 

presença de todos.  278 

 

 

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


