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ATA DA 148ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

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

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

Acadêmico, para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 147ª 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 

Solicitação de alteração no período de afastamento para estágios Pós-Doutoral – CI LEF 6 

066/11; 07 – Proposta de vagas para o Vestibular CEDERJ 2012; 08 – Resultado de 7 

concurso público para Professor Associado – CI CCT nº 136/11; 09 – Perfil de vaga de 8 

concurso público para Professor Titular (CCTA) – CI LEF 81/2011; 10 – Solicitação de 9 

servidor técnico administrativo para cursar Mestrado – CI LAMET nº 032/2011; 11 - Permuta 10 

de vagas de Doutorado para Mestrado – processo E-26/051.475/11; 12 - Minuta de 11 

Resolução que estabelece normas de concessão de bolsas de treinamento técnico-12 

científico (TTC) – parecer da relatoria; 13 - Minuta de Resolução que trata da Revalidação 13 

de Diplomas – E-26/051.262/11 – parecer da relatoria; 14 - Solicitação de readequação 14 

da Resolução Consuni nº 11/99 – processo E-26/051.485/11 – parecer da relatoria; 15 - 15 

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Farmácia – processo E-26/050.211/11 – 16 

parecer da relatoria; 16 - Recursos administrativos requeridos pelas alunas Ana Cristina 17 

Francisco Silva e Giselle Viana de Almeida; 17 - Assuntos Diversos. Estavam presentes, 18 

Prof. Silvério de Paiva Freitas - Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Antonio Teixeira do 19 

Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-20 

Reitora de Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e 21 

Assuntos Comunitários; Prof. Cláudio Roberto Marciano – representante dos Chefes de 22 

Laboratório do CCTA; Prof. Manuel Vazquez Vidal Júnior - representante dos Chefes de 23 

Laboratório do CCTA; Profª Silvia Alicia Martinez – representante dos Chefes de 24 

Laboratório do CCH; Profª Valdirene Moreira Gomes - representante dos Chefes de 25 

Laboratório do CBB; Prof. Viatcheslav Ivanovich Priimenko - representante dos Chefes de 26 

Laboratório do CCT; Profª Vânia José Karam – representante dos Chefes de Laboratório 27 

do CCT; Prof. Alberto Magno Fernandes – representante dos docentes do CCTA; Prof. 28 

Manuel Antonio Molina Palma – representante dos docentes do CCT; Prof. Rodrigo da 29 
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Costa Caetano – representante dos docentes do CCH; Profª Maura da Cunha – 30 

representante dos docentes do CBB; Prof. Fernando Saboya Albuquerque Junior – 31 

representante da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; Afonso Rangel Garcez de 32 

Azevedo – representantes dos discentes da Graduação; e, como convidados: Sr. Antonio 33 

Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Ronaldo Paranhos – Diretor de 34 

Administração de Projetos. Justificaram ausência os professores Edson Corrêa da Silva e 35 

Carlos Eduardo de Rezende. O Reitor agradeceu a presença de todos. Passando ao item 36 

01 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 147ª reunião, sendo 37 

aprovada com quatro abstenções. Passando ao item 02 – Informes – o Reitor fez os 38 

seguintes informes: i) participou de reunião da ABRUEM e do CRUB em Brasília, com a 39 

presença do Ministro Fernando Haddad, quando foi tratada a expansão de novos cursos e 40 

o Programa Ciência sem Fronteiras; ii) o Prof. Edson participou de reunião no Rio de 41 

Janeiro com grupo de Reitores para tratar de consórcio de universidades públicas do 42 

Estado do Rio de Janeiro. Disse que o consórcio terá que ser debatido no CONSUNI e 43 

envolve mobilidade estudantil; iii) participou de reunião no Rio de Janeiro, quando foi 44 

tratado o Programa de cotas nas Universidades. Disse que é importante haver vigilância 45 

para que as cotas não sejam utilizadas por quem não precisa. A Profª Ana Beatriz informou 46 

que participou de reunião em Brasília, no dia 16 de agosto, com a participação do Ministro 47 

Aloizio Mercadante, sobre o lançamento das primeiras duas mil bolsas de graduação 48 

vinculadas ao Programa Ciência sem Fronteiras. Disse que estamos aguardando para saber 49 

quantas bolsas a UENF terá destas primeiras duas mil. Disse que as cinqüenta primeiras 50 

Instituições do Mundo estarão recebendo nossos alunos. Disse que a sugestão é que sejam 51 

selecionados alunos com nota do ENEM acima de 600 pontos e alunos com C.R alto. 52 

Informou que a Câmara de Graduação designou comissão para discutir os critérios para 53 

escolha dos estudantes. O Prof. Saboya considerou que o Programa é bom, mas foi feito de 54 

maneira atabalhoada. Indagou se é preciso tirar nota 79 no TOEFL. A Profª Ana Beatriz 55 

respondeu que não é preciso. O Prof. Paulo Nagipe informou que na semana passada 56 

participou junto com o Prof. Amaral de reunião na UFRJ sobre o consórcio das Universidades 57 

Públicas do Estado do Rio de Janeiro. Disse que a idéia é que se comece pelas Engenharias 58 

e se estenda para outros cursos. Disse que na referida reunião foram levantados os prós e 59 
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contras do consórcio. Disse que o objetivo das instituições é o mesmo, ou seja, a produção 60 

científica. O Prof. Amaral informou, sobre o referido consórcio, que há barreiras internas e 61 

externas que precisam ser resolvidas para propiciar a mobilidade acadêmica. Disse que a 62 

reunião foi muito produtiva. O Reitor informou que nesta terça-feira haverá nova reunião no 63 

Rio de Janeiro sobre o consórcio e que estará presente. A Profª Silvia indagou sobre 64 

informações relativas ao CEDERJ de Cursos de Engenharia a distância. O Reitor disse que 65 

isso ainda são propostas e precisam ser melhor formatadas. O Prof. Amaral informou que há 66 

editais FAPERJ abertos. Solicitou que sejam verificados os prazos de submissão de projetos. 67 

O Prof. Priimenko informou que foi realizado, de 22 a 26 de agosto, o 9º Encontro de 68 

Engenharia de Petróleo. Disse que a abertura contou com a presença do Reitor e o evento 69 

teve a participação de quase 700 pessoas. Informou que foram realizados 20 minicursos, 70 

ministrados por profissionais da indústria de petróleo. Disse que a idéia é que o 10º Encontro, 71 

a ser realizado no próximo ano, seja ampliado. A Profª Silvia informou que dois novos 72 

integrantes de seu Laboratório foram contemplados com o Edital APQ1. O Reitor informou 73 

que foi solicitada na reunião passada que fosse entregue aos membros do Colegiado cópia 74 

da minuta de documento tratado com os Prefeitos do Noroeste Fluminense. O Sr. 75 

Constantino fez a leitura do Ofício Reitoria nº 155/2011 (anexado ao final desta ata) 76 

encaminhado à SECT, relativo aos entendimentos com os Prefeitos da região sobre a 77 

expansão da UENF. Fez a leitura do Ofício Reitoria nº 175/2011 (anexado ao final desta ata) 78 

encaminhado à SECT sobre o Plano das Engenharias. O Reitor disse que estas são nossas 79 

solicitações e, em caso de acolhimento pelo Governo, discutiremos nos Conselhos a 80 

distribuição das vagas. O Prof. Priimenko disse que no Conselho de Centro do CCT já houve 81 

discussão e há consenso que para haver expansão há necessidade de expandir o ciclo 82 

básico. A Profª Silvia disse que, pensando na meta de 600 alunos, considera que as vagas 83 

não são suficientes. Disse que não temos tido vagas na área de português, sendo este um 84 

problema sério que enfrentamos. Disse que cada vez mais temos cursos que solicitam 85 

português. Disse que mais uma vez faz esta reivindicação. O Prof. Priimenko disse que não 86 

é hora agora de entrarmos nos detalhes de cada necessidade. O Reitor disse que 87 

precisamos plantar primeiro para colhermos depois e que no PDI as propostas dos Centros 88 

serão discutidas aqui. Disse que o Estado do Rio de Janeiro está sendo cobrado para 89 
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oferecer mão-de-obra especializada. Disse que cada Centro deve colocar suas metas para 90 

serem discutidas e encaminhadas ao Governo. Lembrou que a Lei que criou a UENF conta 91 

600 vagas de professor e ainda não atingimos este número. Disse que para o crescimento de 92 

qualquer área técnica é preciso ter a base forte e isso está claro. O Reitor parabenizou os 93 

pesquisadores que tiveram projetos aprovados no Edital de Auxílio à Pesquisa (APQ1) da 94 

FAPERJ: Prof. Dálcio Ricardo de Andrade; Prof. Edmundo Jorge Abílio; Prof. Enrique Medina-95 

Acosta; Prof. Hernan Maldonado Vasquez; Prof. Leandro Garcia Pinho; Prof. Marcelo 96 

Trindade Nascimento; Profª Maria Eugênia Ferreira Totti; Prof. Pedro Amorim Berbert; Prof. 97 

Thiago Motta Venâncio. Passando ao item 03 da pauta, o Reitor colocou em apreciação as 98 

seguintes solicitações de afastamento do país: i) CI CCT/MAV nº 78/2011 – afastamento 99 

da Técnica Teresa Eligio Castillo – participar do XX Internacional Materials Research 100 

Congress 2011, em Cancun/México – de 14 a 19/08/2011 – homologado o “ad 101 

referendum”; ii) CI CBB nº 147/2011 – afastamento da Profª Anna L. Okorokova 102 

Façanha – participar de trabalhos relativos ao Intercâmbio estudantil “Primer – Alliance for 103 

Environmental Biotechnology and Sustainable Development”, em San Juan/Porto Rico – de 104 

29/08 a 09/09/2011 – homologado o “ad referendum”; iii) CI CCT/MAV nº 98/2011 – 105 

afastamento da Profª Ana Lúcia D. Skury – participar do 49th EHPRG International 106 

Conference, em Budapeste/Hungria – de 29/08 a 09/09/2011 – homologado o “ad 107 

referendum”; iv) CI CBB nº 145/2011 – afastamento do Prof. Arnoldo Rocha Façanha – 108 

participar de trabalhos relativos ao Intercâmbio estudantil “Primer – Alliance for 109 

Environmental Biotechnology and Sustainable Development”, em San Juan/Porto Rico – de 110 

29/08 a 09/09/2011 - homologado o “ad referendum”; v) CI SESMA/LEEA/CCH 111 

027/2011 – afastamento do Prof. Marcos A. Pedlowski – participar de reunião de pólos 112 

regionais do Land Ocean Interactions in the Coastal Zones (LOICZ) e da 22ª Reunião 113 

Anual do LOICZ Scientific Steering Committee Meeting, em Yantai/China – de 04 a 114 

11/09/2011 – homologado o “ad referendum”; vi) CI CBB nº 148/2011 – afastamento do 115 

Prof. Fábio Lopes Olivares – ministrar palestra na XXY Reunião Latino Americana de 116 

Rizobiologia e participação no I Congresso Nacional de Microorganismos Promotores do 117 

Crescimento Vegetal, em Maldonado/Uruguai – de 04 a 13/09/2011 – homologado o “ad 118 

referendum”; vii) CI LCA/CBB nº 142/2011 – afastamento do Prof. Carlos Eduardo de 119 
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Rezende – participar de reunião de pólos regionais do “Land Ocean Interactions in The 120 

Coastal Zones (LOICZ) e da 22ª Reunião Anual do “LOICZ Scientific Steering Committee 121 

Meeting”, em Yantai, China – de 05 a 17/09/2011 – homologado o “ad referendum”; viii) 122 

CI Reitoria nº 143/2011 – afastamento do Prof. Edson Corrêa da Silva – representar a 123 

UENF no 23th European Association for International Educations, em 124 

Copenhagen/Dinamarca – de 17 a 25/09/2011 – aprovado; ix) CI FSA-LECIV 18/2011 – 125 

afastamento do Prof. Fernando Saboya Albuquerque Júnior – apresentar trabalho no 126 

Pan American Geotechnical Conference, em Toronto/Canadá – de 29/09 a 14/10/2011 – 127 

aprovado; x) CI CBB nº 142/2011 – afastamento da Profª Marílvia Dansa de Alencar 128 

Petretski – participar do Sixth International Symposium on Molecular Insect Science, em 129 

Amsterdã/Holanda – de 30/09 a 07/10/2011 – aprovado; xi) CI CBB nº 143/2011 – 130 

afastamento do Prof. Gustavo Lazzaro Rezende – participar do Sixth International 131 

Symposium on Molecular Insect Science, em Amsterdã/Holanda – de 01 a 09/10/2011 – 132 

aprovado; xii) CI LZNA/CCTA/UENF 092/2011 – afastamento do Prof. José Fernando 133 

Coelho da Silva – participar da XXII Reunião Anual Latinoamericana de Produção Animal 134 

(ALPA), em Montevideu/Uruguai – de 23 a 27/10/2011 – aprovado; xiii) CI CBB nº 135 

146/2011 – afastamento da Profª Anna L. Okorokova Façanha – participar do 1º Annual 136 

Word Congress of Agricultural Biotechnology, na China – de 27/10 a 04/11/2011 – 137 

aprovado; xiv) CI CBB nº 144/2011 – afastamento do Prof. Arnoldo Rocha Façanha – 138 

participar do 1º Annual Word Congress of Agricultural Biotechnology, na China – de 27/10 a 139 

04/11/2011 – aprovado; xv) CI LCFIS s/nº, de 14/07/2011 – afastamento do Prof. Roberto 140 

Weider de Assis Franco – participar do Simpósio Latinoamericano de Métodos de Física y 141 

Química para La Conservación Del Patrimonio Cultural de Arqueologia, Arte y Patrimonio 142 

Cultural, em Lima/Peru – de 07 a 11/11/2011 – aprovado; xvi) CI UENF/CCTA/LRMGA nº 143 

071/2011 – afastamento da Profª Celia Raquel Quirino – participar do VI Simpósio de 144 

Búfalos de las Américas, em Havana/Cuba, e do XII Simpósio Iberoamericano sobre 145 

Conservación Utilización de Recursos Zoogenéticos, no Panamá – de 18 a 28/11/2011 – 146 

aprovado; xvii) CI CCTA/LMGV nº 28/2011 – afastamento do Prof. Jurandi Gonçalves 147 

de Oliveira – participar de treinamento de curta duração na Universidade Nacional de La 148 

Plata, na Argentina – de 21/11 a 02/12/2011 – aprovado; xviii) CI Vice-Reitoria s/ nº, de 149 
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30/08/2011 – afastamento do Prof. Edson Corrêa da Silva – participar do 16 IPPP – 150 

International Conference on Photoacoustic and Photothermal Phenomena e tratar de 151 

possíveis cooperações com universidades mexicanas, dentro do Programa Ciência sem 152 

Fronteira, do MCT, em Merida/México – de 21/11 a 02/12/2011 – aprovado; xix) CI 153 

LCQUI/CCT 103/11 – afastamento da Profª Maria Cristina Canela Gazotti – realização de 154 

estágio no CIEMAT, em Madri/Espanha – de 01/10/2011 a 31/12/2011 – aprovado; xx) CI 155 

LENEP/CCT/UENF nº 102/2011 – afastamento do Prof. Marco Antonio Rodrigues de 156 

Ceia – participar do Congresso da Society of Exploration Geophysicists e visita técnica às 157 

instalações do Laboratório de Modelagem Física da Universidade de Houston, no 158 

Texas/EUA – de 17 a 27/09/2011 – aprovado; xxi) CI LENEP/CCT/UENF nº 103/2011 – 159 

afastamento da Profª Roseane Marchezi Missagia – participar do Congresso da Society 160 

of Exploration Geophysicists e visita técnica às instalações do Laboratório de Modelagem 161 

Física da Universidade de Houston, no Texas/EUA – de 17 a 27/09/2011 – aprovado. 162 

Passando ao item 04, o Reitor colocou em apreciação os seguintes convênios: i) convênio 163 

entre a UENF e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e 164 

Pesca/SEDRAP – processo E-26/051.618/11 - que tem como objetivo estabelecer a forma 165 

e as condições pelas quais as partes convenentes se propõem a desenvolver, 166 

continuamente, um programa de mútua colaboração e/ou cooperação técnica e científica, 167 

possibilitando a implementação de ações integradas em áreas de interesse comum. A 168 

coordenação pela UENF será do Reitor (convênio institucional) - aprovado; ii) convênio 169 

entre a UENF e a Prefeitura Municipal de Itaocara – processo E-26/051.541/11 – que tem 170 

como objetivo estabelecer a forma e as condições pelas quais as partes convenentes se 171 

propõem a desenvolver, continuamente, um programa de mútua colaboração e/ou 172 

cooperação técnica e científica, possibilitando a implementação de ações integradas em 173 

áreas de interesse comum. A coordenação pela UENF será do Reitor (convênio 174 

institucional) – aprovado; iii) convênio entre a UENF e Fundação BioRio – processo E-175 

26/051.540/11 – que tem como objetivo estabelecer a forma e as condições pelas quais as 176 

partes convenentes se propõem a desenvolver, continuamente, um programa de mútua 177 

colaboração e/ou cooperação técnica e científica, possibilitando a implementação de ações 178 

integradas em áreas de interesse comum. A coordenação pela UENF será do Reitor 179 
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(convênio institucional) - aprovado; iv) convênio entre a UENF e Fundação Universitária 180 

de Itaperuna – processo E-26/051.491/11 – que tem como objetivo estabelecer a forma e 181 

as condições mínimas pelas quais as partes convenentes se propõem e demonstram 182 

intenções em desenvolver um programa de mútua colaboração e/ou cooperação técnica e 183 

científica na área educacional, possibilitando a implementação de ações integradas em 184 

áreas de interesse comum. A coordenação pela UENF será do Reitor (convênio 185 

institucional) - aprovado; v) convênio entre a UENF, PETROBRAS e FUNDENOR – 186 

processo E-26/050.387/07 – que tem como objetivo prorrogar o prazo de vigência do 187 

Convênio Específico nº 05 ao Termo de Cooperação CENPES-0050.0029962.07.4, por 188 

mais 180 (cento e oitenta) dias Corridos, a partir de 25/08/2011, passando o seu término 189 

para 21/02/2012. O coordenador pela UENF será a Profª Roseane Marchezi Misságia - 190 

aprovado; vi) convênio entre a UENF, PETROBRAS e FUNDENOR – processo E-191 

26/050.385/07 – que tem como objetivo dilatar o prazo de vigência do Convênio Específico 192 

nº 03 ao Termo de Cooperação CENPES-0050.0022707.06-4, por mais 180 (cento e 193 

oitenta) dias, a partir de 25/08/2011, passando o seu término para 21/02/2012. O 194 

coordenador pela UENF será a Profª Eliane Soares de Souza - aprovado; vii) convênio 195 

entre a UENF, PETROBRAS e FUNDENOR – processo E-26/051.919/06 – que tem como 196 

objetivo prorrogar o prazo de vigência do Convênio Específico nº 1 ao Termo de 197 

Cooperação CENPES-0050.0022723.06.4, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 198 

08/08/2011, passando o seu término para 04/02/2012. O coordenador pela UENF será o 199 

TNS Alexandre Sérvulo Lima Vaz Jr - aprovado; viii) convênio entre a UENF e 200 

PETROBRAS – processo E-26/051.694/11 – que tem como objetivo promover o 201 

fortalecimento e consolidação dos Programas de Graduação, Mestrado e Doutorado, em 202 

temas relacionados ao Programa de Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo 203 

desenvolvidos por meio do Programa de Formação de Recursos Humanos - PRH. O 204 

coordenador pela UENF será o Prof. André Duarte Bueno – aprovado. Passando ao item 205 

05 da pauta, o Reitor informou que não há enquadramentos e progressões para serem 206 

apreciados por que os processos ainda não estão devidamente instruídos. Passando ao 207 

item 06 da pauta, que trata de solicitação de alteração no período de afastamento para 208 

estágios Pós-Doutoral dos professores Omar Bailez e Ana Maria Bailez, conforme CI LEF 209 
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066/11, passando o novo período para 01/09/2011 a 30/08/2012. O Reitor colocou a 210 

solicitação em apreciação, sendo aprovada. Passando ao item 07, que trata de proposta de 211 

vagas para o Vestibular CEDERJ 2012-1, a Profª Ana Beatriz disse que é o mesmo quadro 212 

de vagas que vem sendo aprovado, não havendo alterações, mas há exigências da CAPES 213 

para que seja aprovado em Colegiado. Fez uma explanação sobre as vagas, que estão assim 214 

distribuídas: Licenciatura em Ciências Biológicas – Pólo Bom Jesus do Itabapoana – 35 215 

vagas; Pólo Itaocara – 35 vagas; Pólo Itaperuna – 35 vagas; Pólo Macaé – 55 vagas; Pólo 216 

Petrópolis – 45 vagas; Pólo São Fidélis – 35 vagas; Pólo São Francisco de Itabapoana – 35 217 

vagas; Pólo São Gonçalo – 35 vagas; Licenciatura em Química – Pólo Paracambi – 35 218 

vagas; Pólo Piraí – 35 vagas; Pólo São Fidélis – 35 vagas; O Reitor colocou em apreciação a 219 

proposta de vagas para o Vestibular CEDERJ 2012-1, sendo aprovada. Passando ao item 220 

08 - resultado de concurso público para Professor Associado do LCMAT (CI CCT nº 136/11) - 221 

foi aprovado o candidato Ausberto Silvério Castro Vera, com média final 8,74. O Reitor 222 

colocou em apreciação o resultado do concurso público, sendo aprovado. Passando ao 223 

item 09, o Reitor colocou em apreciação o perfil de vaga de concurso público para 224 

Professor Titular do LEF/CCTA (CI LEF 81/2011), área de conhecimento Entomologia e linhas 225 

de atuação Controle Biológico com Uso de Predadores ou Fungos Entomopatogênicos, 226 

sendo aprovado. Passando ao item 10, que trata de solicitação do servidor técnico 227 

administrativo Sérgio Xavier Manhães para cursar Mestrado Profissional em Engenharia 228 

Ambiental (CI LAMET nº 032/2011), o Prof. Alberto disse que devemos rever a questão de 229 

liberação para pós-graduação. Disse que é importante que o curso traga retorno para a 230 

Instituição. Disse que muitas vezes os técnicos retornam piores com relação aos seus 231 

deveres com o Laboratório do que quando saíram. O Prof. Cláudio questionou se o servidor 232 

é ou não técnico de nível superior, pois somente para esse caso se aplica a Resolução 11/99, 233 

que permite o afastamento por 12 horas semanais para a realização do curso pretendido. O 234 

Reitor respondeu que o servidor é técnico de nível superior. Disse que está em discussão no 235 

COLAC a adequação da Resolução 11/99, que tratada liberação dos técnicos administrativos 236 

para aperfeiçoamento. Colocada em apreciação, a solicitação do servidor foi aprovada. 237 

Passando ao item 11 da pauta, sobre permuta de vagas de Doutorado para Mestrado 238 

(processo E-26/051.475/11), o Prof. Amaral disse que o Programa de Ciência Animal tem 09 239 
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vagas de Mestrado e 05 de Doutorado e foram preenchidas 02 vagas de Doutorado e há 240 

demanda de 12 pessoas qualificadas para Mestrado. Disse que a solicitação é de permuta 241 

para o Mestrado das 03 vagas não preenchidas de Doutorado. Disse que foi encaminhado 242 

para emissão de parecer jurídico, que teve a seguinte conclusão: “pela possibilidade de 243 

permuta requerida”. Disse que não cabe mais retornar à CPPG e coloca à apreciação do 244 

COLAC. Disse que nos próximos editais poderá constar a permissão de permuta de vagas. 245 

Sugeriu que se houver consentimento deste Colegiado que aprovemos. O Reitor colocou a 246 

solicitação em apreciação, sendo aprovada. Passando ao item 12 da pauta, sobre minuta de 247 

resolução que estabelece normas de concessão de bolsas de treinamento técnico-248 

científico (TTC), o Prof. Cláudio disse que é a terceira reunião que discutimos este tema. 249 

Disse que após relato do Prof. Molina surgiram novas solicitações de esclarecimentos e 250 

ficou definido novo relato a ser feito em conjunto por ele, pelo Prof. Molina e pelo Prof. 251 

Raul. Disse que o parecer é curto e trata dos temas polêmicos. Disse que os três relatores 252 

chegaram a uma posição de consenso. Fez a leitura do parecer. O Prof. Saboya sugeriu 253 

reavaliar a questão do tempo de bolsa que é de um ano, prorrogável por mais um, na 254 

proposta apresentada. O Reitor disse que poderemos consultar a ASJUR se é possível 255 

mais que dois anos de bolsa. O Reitor colocou em apreciação a resolução que estabelece 256 

normas de concessão de bolsas de treinamento técnico-científico (TTC), sendo aprovada 257 

por unanimidade, sendo definido que deverá ser feita consulta à ASJUR quanto à 258 

possibilidade de renovação por mais dois anos, totalizando quatro anos. Passando ao item 259 

13 da pauta, sobre minuta de resolução que trata da revalidação de diplomas (E-260 

26/051.262/11), a Profª Vânia, relatora do processo, disse que foi lido parecer na reunião 261 

passada e foi definido que deveria ser feita uma proposta de minuta. Disse que preparou a 262 

proposta e acrescentou um item quanto ao prazo para resposta. Fez uma explanação 263 

sobre o parecer. Disse que acrescentou a palavra “certificados” ao longo do texto, mas 264 

poderemos definir se mantemos ou se retiramos “certificados” da minuta. Considerou que a 265 

resolução deve de fato ser feita pelo COLAC e não pela CPPG. Disse, quanto aos 266 

certificados, que a dúvida é que certificados seriam estes que revalidaríamos. O Prof. 267 

Saboya disse que não conhece Programa de Pós-Graduação que não emita diploma. 268 

Sugeriu que seja retirado “certificado” da minuta. O Prof. Molina disse que em algumas 269 



 
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

 

 

UENF 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

REITORIA 

 

 

 
Ata da Reunião do Colegiado Acadêmico 05/09/2011 

 
 

10

instituições não são exigidas dissertações e/ou teses. Disse que na Universidade de 270 

Londres a pessoa escolhe uma atividade para ser titulado, não sendo exatamente uma 271 

elaboração de tese. Disse que há particularidades que não deveríamos barrar aqui. Disse 272 

que a comissão que será constituída é que poderia recomendar ou não a revalidação do 273 

título. O Prof. Manuel Vazquez disse que a revalidação tem dois princípios: similaridade e 274 

analogia. Disse que um várias universidades não é mais assim. Disse que se perder a 275 

similaridade não poderemos revalidar, só podemos nos casos que se encaixam com o 276 

nosso perfil. A Profª Silvia disse que em uma universidade na Espanha um candidato não 277 

precisou apresentar tese e que conhece pessoas que fazem créditos de Mestrado e, sem 278 

defender, vão para o Doutorado. O Reitor disse que neste caso recebe apenas o título de 279 

Doutor. O Prof. Saboya disse que deve ser mantida a exigência. Disse que temos que 280 

avaliar não somente o diploma, mas também a tese. Disse que sem isso não poderemos 281 

revalidar. O Reitor disse que há duas propostas: a do Prof. Saboya, de se manter o texto e 282 

a do Prof. Molina, de se retirar do texto a exigência de defesa de tese. Colocadas em 283 

apreciação, foi aprovada a proposta do Prof. Saboya de ser mantido o texto da 284 

minuta. O Reitor colocou em apreciação a proposta de se retirar a palavra “certificado” da 285 

minuta, sendo aprovada. Colocou em apreciação a Resolução que trata da 286 

Revalidação de Diplomas, sendo aprovada. Passando ao item 14 da pauta, que trata de 287 

solicitação de readequação da Resolução CONSUNI nº 11/99 (processo E-26/051.485/11), 288 

o Reitor informou que ainda não foi emitido parecer pelo relator. Passando ao item 15 da 289 

pauta, sobre o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Farmácia (processo E-290 

26/050.211/11), o Reitor fez a leitura do parecer emitido pelo Prof. Marcos Pedlowski, 291 

relator do processo. A Profª Ana Beatriz disse, quanto às observações do 292 

encaminhamento, que a Câmara de Graduação ao analisar o mérito da proposta não exigiu 293 

documentação, pois não é de sua competência avaliar se há espaço físico e sim carga 294 

horária e mérito acadêmico. Disse que a carga horária da UFRJ é devido ao Projeto 295 

Pedagógico. Disse que o Projeto Pedagógico é que precisa ser avaliado. Disse que há 296 

cursos com anos de duração diferentes dos nossos. Disse que a Câmara de Graduação 297 

aprovou o parecer do relator da Câmara e todas as aprovações constam no processo. A 298 

Profª Maura indagou se o parecer da Câmara retornou ao CBB. A Profª Ana beatriz 299 
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respondeu que sim. A Profª Silvia disse que antes de chegar à Câmara já deve haver 300 

aprovação dos Laboratórios envolvidos. O Prof. Saboya disse que são importantes os 301 

questionamentos levantados, mas não sobre a carga horária. O Reitor disse que foi 302 

consenso que o processo deve retornar à PROGRAD para esclarecer os pontos 303 

levantados pelo relator. Passando ao item 16 da pauta, que trata de recursos 304 

administrativos requeridos pelas alunas Ana Cristina Francisco Silva e Giselle Viana de 305 

Almeida, o Prof. Amaral disse que as alunas são graduadas em Química e iniciaram o 306 

Mestrado em Ciências Naturais no segundo período de 2007. Disse que defenderam no 307 

prazo, mas não entregaram as dissertações dentro do prazo. Disse que o Programa 308 

avaliou e a CPPG também e elas recorreram ao COLAC e entregaram as teses junto dos 309 

recursos. O Prof. Paulo Nagipe disse que foi comentado no CCT que o orientador também 310 

demorou muito para analisar a tese entregue. O Prof. Amaral disse que estamos em um 311 

Conselho Superior e podemos julgar. O Reitor disse que deveria haver pelo menos uma 312 

advertência. O Prof. Manuel Vazquez disse que poderemos até aprovar os recursos das 313 

estudantes, mas gostaria de saber por que estamos aprovando. Disse que futuramente 314 

pressionaremos os alunos a cumprir os 90 dias, mas eles saberão que se recorrerem o 315 

Colegiado poderá aprovar. O Prof. Alberto corroborou a idéia do Prof. Manuel. Disse que 316 

a regra anterior era até mais rígida. Disse que hoje são 90 dias sem prorrogação e não 317 

deve haver casos especiais. O Prof. Paulo Nagipe disse que nem todos orientadores 318 

procedem da mesma maneira. O Sr. Constantino considerou que é seu dever trazer aqui 319 

um testemunho. Disse que esteve há uns dois ou três anos no Ministério Público, 320 

representando o Reitor, e se sentiu constrangido quando foi aventada a possibilidade da 321 

UENF cumprir umas regras em alguns casos e não cumprir em outros. Disse que um 322 

aluno, quando esgotados todos os prazos, entrou com petição, com diversas alegações, e 323 

encontrou um caso de outra estudante cujo recurso havia sido acatado anos atrás. Disse 324 

que foi feita uma defesa robusta e circunstanciada e foi resolvido, mas o argumento da 325 

precedência é muito forte. Disse que gostaria que este Conselho examinasse a questão à 326 

luz dos casos que são emblemáticos na Justiça. Disse que precisamos examinar o que 327 

fazer com o orientador inadimplente. O Prof. Saboya disse que a CPPG definiu que era 328 

um caso excepcional. Disse que no momento que não houve resposta do orientador as 329 
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alunas deveriam recorrer logo, mas não é um caso de simples perda de prazo. Disse que 330 

aconteceram vários fatores nestes casos. O Prof. Paulo Nagipe disse que acompanhou 331 

esta questão no Laboratório e problemas ocorridos prejudicaram o andamento dos 332 

trabalhos. Disse que as alunas ficaram meio perdidas e alegaram que o orientador ignorou 333 

as correções feitas. O Prof. Manuel Vazquez disse que não está faltando interesse de 334 

ninguém. Disse que, pela colocação do Prof. Saboya, uma tese foi aprovada com 335 

correções e a outra não e isso muda um pouco as coisas. O Prof. Saboya disse que a 336 

aluna não conseguiu a ficha catalográfica, porque estávamos em greve. O Prof. Manuel 337 

Vazquez disse que quer usar os argumentos sem gerar uma jurisprudência. Disse que se 338 

preocupa porque existem prazos intermediários que considera supérfluos, pois vale o 339 

prazo final. Disse que devemos ressaltar estas coisas para aprovarmos. O Prof. Amaral 340 

disse que se o aluno defender e não apresentar a tese o Programa considera que nem 341 

houve defesa, mas nestes casos aconteceram fatos que dificultaram a entrega. O Reitor 342 

disse que a CPPG poderia encaminhar documento ao orientador e ao Coordenador alertando 343 

para que casos como estes não mais ocorram. O Reitor colocou em apreciação os recursos 344 

das duas estudantes, sendo aprovados. Passando ao item 17, o Prof. Alberto pediu 345 

atenção com a questão de solicitação de veículos. Disse que consta do formulário de 346 

solicitação item para concordância em se arcar com as despesas dos motoristas. O Reitor 347 

disse que iremos verificar esta questão, devendo ser corrigido o formulário. Nada mais 348 

havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião, às dezessete horas e cinquenta minutos, 349 

agradecendo a presença de todos.  350 
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