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ATA DA 149ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

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

de reuniões da Reitoria a centésima quadragésima nona reunião do Colegiado Acadêmico, 2 

para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 148ª reunião; 02 - Informes; 03 - 3 

Afastamentos do país; 04 - Aprovação de convênios; 05 – Enquadramentos e Progressões 4 

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

alteração no período de afastamento para estágios Pós-Doutoral – CI LEF 087/11; 07 – 6 

Proposta de vagas para o Edital da Pós-Graduação 2012-1; 08 – Perfil de vaga de concurso 7 

público para Professor Associado – CI CCT/LCMAT nº 104/2011; 09 – Solicitação de 8 

convocação de candidata aprovada em concurso público para Professor Associado – CI 9 

Direção/CCH nº 118/11; 10 – Solicitação de readequação da Resolução Consuni nº 11/99 – 10 

processo E-26/051.485/11 – parecer da relatoria; 11 - Programa Ciência sem Fronteiras; 11 

12 - Minuta de Resolução de Bolsas de Pós-Graduação – processo E-26/051.233/11; 13 - 12 

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

presidiu a reunião; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-14 

Graduação; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Alcimar das 15 

Chagas Ribeiro – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários em exercício; Prof. 16 

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

Manuel Vazquez Vidal Júnior - representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Profª 18 

Paula Mousinho Martins – representante suplente dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. 19 

Marcos Antonio Pedlowski - representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. Carlos 20 

Eduardo de Rezende - representante dos Chefes de Laboratório do CBB; Profª Valdirene 21 

Moreira Gomes - representante dos Chefes de Laboratório do CBB; Prof. Viatcheslav 22 

Ivanovich Priimenko - representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Profª Vânia José 23 

Karam – representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Alberto Magno Fernandes 24 

– representante dos docentes do CCTA; Prof. Manuel Antonio Molina Palma – 25 

representante dos docentes do CCT; Prof. Rodrigo da Costa Caetano – representante dos 26 

docentes do CCH; Prof. Olney Vieira da Motta – representante suplente da Câmara de 27 

Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Isabel Candia Nunes Cunha – representante da Câmara 28 

de Graduação; Afonso Rangel Garcez de Azevedo – representante dos discentes da 29 
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Graduação; Bruna Bernardes de Castro - representantes dos discentes da Graduação; 30 

Edson Terra Azevedo Filho – representante dos discentes da Pós-Graduação; e, como 31 

convidado: Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete. Justificaram 32 

ausência os professores Fernando Saboya, Silvia Martinez e Maura da Cunha. O Reitor 33 

agradeceu a presença de todos e justificou a ausência do Prof. Edson Corrêa, que se 34 

encontra no Rio de Janeiro participando de reunião relativa ao Consórcio das 35 

Universidades Públicas do Estado do Rio de Janeiro. Passando ao item 01 da pauta, o 36 

Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 148ª reunião, sendo aprovada com 37 

quatro abstenções. Solicitou inclusão na pauta de questão relativa ao Regimento Interno 38 

do Colegiado Acadêmico. A solicitação foi aceita. Passando ao item 02, o Reitor fez os 39 

seguintes informes: i) foi realizada reunião do Conselho Curador da UENF no dia 14 de 40 

setembro; ii) participou de reunião na UERJ, quando foram tratadas questões como 41 

editora, gráfica e funcionamento do Restaurante Universitário; iii) foi assinado convênio 42 

com a Prefeitura de Itaocara; iv) participou de reunião no Rio de Janeiro com o Governo do 43 

Estado sobre o Sistema SIGA; v) participou de reunião com o Secretário de Estado de 44 

Ciência e Tecnologia, Dr. Alexandre Cardoso, e empresários, quando discutiu-se expansão; 45 

vi) informou sobre a realização da 1ª Mostra Tecnológica para Estágio e Emprego de 46 

Campos (MTEEC). O Prof. Amaral informou sobre editais FAPERJ abertos e que alguns têm 47 

o prazo final para envio em outubro. Disse que 22 novas bolsas da CAPES foram 48 

disponibilizadas, com base na demanda anterior. Informou que tivemos 100% de sucesso no 49 

Edital CAPES Pró-Equipamentos, com total de recursos de R$ 478.000,00 (quatrocentos e 50 

setenta e oito mil reais). O Prof. Priimenko informou que foi realizada uma reunião do 51 

Conselho de Centro do CCT em Macaé, quando discutiu-se diversas ações a serem 52 

implementadas. Disse que foi uma prática bastante positiva. Sugeriu a realização de uma 53 

reunião do Colegiado Acadêmico em Macaé. Passando ao item 03 da pauta, o Reitor 54 

colocou em apreciação as seguintes solicitações de afastamento do país: i) CI 55 

CJLO/LQFPP/CBB nº 104/2011 – afastamento do Prof. Carlos Jorge Logullo de Oliveira 56 

– apresentação de trabalho científico no “Sixt International Symposium On Molecular Insect 57 

Science”, em Amsterdan/Holanda – de 01 a 08/10/2011 - aprovado; ii) CI 58 

LENEP/CCT/UENF nº 118/2011 – afastamento do Prof. Antonio Abel Gonzalez 59 
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Carrasquilla – visita técnica às instalações do Departamento de Tecnologia da Faculdade 60 

de Engenharia Civil e Geociências da Universidade Tecnológica de Delf, na Holanda – de 61 

08 a 15/10/2011 - aprovado; iii) CI LCMAT s/nº, de 01/09/2011– afastamento do Prof. 62 

Luis Rivera Escriba – participar do III Congreso Internacional de Computacion y 63 

Telecomunicaciones, em Lima/Peru – de 17 a 22/10/2011 - aprovado; iv) CI 64 

CCT/LECIV/MGA nº 22 – afastamento da Profª Maria da Glória Alves – participar do VII 65 

Congresso Argentino de Hidrologia e V Seminário Hispanolatinoamericano sobre “Temas 66 

Actuales de La Hidrologia Subterranea”, em Salta/Argentina – de 18 a 21/10/2011 - 67 

aprovado. O Prof. Carlos Eduardo disse que encaminhou correspondência sobre a 68 

possibilidade das solicitações de afastamento do país serem aprovadas pelos Conselhos 69 

de Centro. O Reitor disse que pelo parecer da Gerência de Recursos Humanos ficou 70 

entendido que a assinatura final deve ser da Reitoria. Disse que, então, enquanto não 71 

tivermos o Regimento Interno do COLAC devemos aprovar neste Colegiado. O Prof. 72 

Carlos Eduardo disse que consta do Regimento da UENF que o Diretor de Centro é que 73 

autoriza os afastamentos. O Reitor disse que iremos verificar esta questão. Passando ao 74 

item 04, o Reitor colocou em apreciação os seguintes convênios: i) convênio entre a 75 

UENF, PETROBRAS e a FUNDENOR (processo E-26/051.487/08), que tem como objetivo 76 

prorrogar o prazo de vigência do Termo de Cooperação CENPES-0050.0042626.08.4, por 77 

mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 25/07/2011, passando o seu término para 78 

21/01/2012. O coordenador pela UENF é o Prof. Sérgio Adriano Moura de Oliveira - 79 

aprovado; ii) convênio entre a UENF e a Universidad Nacional de Rosario/Argentina 80 

(processo E-26/051.779/11), que tem como objetivo estabelecer e desenvolver relações de 81 

cooperação internacional entre ambas as Instituições por meio da colaboração acadêmica, 82 

científica e cultural. A coordenação pela UENF será da Pró-Reitoria de Graduação. O Prof. 83 

Carlos Eduardo indagou se o convênio está em português ou espanhol, pois há a questão 84 

da tradução juramentada. O Reitor informou que está em português. O Prof. Pedlowski 85 

disse, quanto à questão que discutimos aqui sobre o MERCOSUL, que houve convênio 86 

que demandava levantamento de estudo de créditos. Indagou se há plano de trabalho e 87 

aproveitamento de créditos. Disse ter lido que o MEC está pensando em centralizar em 88 

Brasília o reconhecimento de diplomas. Considerou que o que está ocorrendo é que no 89 
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Brasil as Universidades estão virando campi avançados destas Universidades do 90 

MERCOSUL. Disse, sobre reconhecimento de crédito, que deveriam estar previstos 91 

critérios que estabelecessem quais créditos poderiam ser reconhecidos. A Profª Ana 92 

Beatriz disse que não está previsto no convênio em questão como será o aproveitamento 93 

de créditos. O Prof. Amaral disse que, no que tange a créditos, são aproveitados conforme 94 

estabelece o regimento da instituição. O Prof. Manuel Vazquez disse que temos que ter 95 

cuidado em não sermos muito rigorosos e depois tal rigor impedir que a coisa funcione. 96 

Disse que a preocupação é importante, mas não podemos engessar tanto. O Prof. 97 

Pedlowski disse que o que enfrentamos é um problema real, com alunos cursando aqui no 98 

país e transferindo os créditos para a instituição de fora, por meio de acordos feitos no 99 

Brasil por universidades menos qualificadas. Disse que o reconhecimento de créditos 100 

cursados no Brasil favorece o reconhecimento de diploma e que somente está levantando 101 

esta questão em termos de jurisprudência. O Reitor disse que esta preocupação é 102 

importante, não somente em termos das instituições do MERCOSUL, mas também as 103 

demais. Disse, quanto à internacionalização, que toda Universidade está convidada a 104 

participar deste processo. Disse que o Programa Ciência Sem Fronteiras oferecerá 30 105 

bolsas para a UENF. O Prof. Olney sugeriu reuniões com a equipe de internacionalização 106 

da UERJ. Colocado em apreciação, o convênio entre a UENF e a Universidad Nacional de 107 

Rosario/Argentina (processo E-26/051.779/11) foi aprovado com uma abstenção; iii) 108 

convênio entre a UENF e a CAPES (processo E-26/051.988/11), que tem como objetivo 109 

conceder apoio financeiro com a finalidade de viabilizar cursos para a formação inicial e 110 

continuada no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil. A coordenação pela 111 

UENF será do Núcleo do CEDERJ na UENF/Pró-Reitoria de Graduação - aprovado; iv) 112 

convênio entre a UENF, PETROBRAS e Fundação BioRio (processo E-26/052.006/11), 113 

que tem como objetivo união de esforços dos partícipes para o desenvolvimento do Projeto 114 

de P&D intitulado “Estudo da Resistividade Espectral (Modelo de Dias) em Testemunhos 115 

de Bacias Petrolíferas em Busca de Correlação desta Função com Parâmetros Petrofísicos 116 

Dinâmicos”. O coordenador pela UENF será o Prof. Fernando Sérgio de Moraes. O Prof. 117 

Molina disse que gostaria de analisar este convênio. Disse que projeto como este sempre 118 

foi feito dentro de uma ingenuidade grande. O Prof. Priimenko disse que há projetos da 119 
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UENF com transferência de tecnologia e propriedade intelectual. Disse, sobre este 120 

convênio, que é coordenado pelo Prof. Fernando, mas quem iniciou foi o Prof. Carlos 121 

Alberto Dias, que hoje está aposentado. Disse que a Petrobrás tem como padrão a 122 

propriedade intelectual e todos os convênios deste tipo, com a Petrobras, ficam sob o 123 

controle da ANP. O Prof. Molina disse que é importante saber qual a contrapartida para 124 

receber recursos da Petrobrás. Disse que é preciso ter sempre cuidado quando da 125 

elaboração de projetos. Disse que não podemos pecar pela ingenuidade e seria 126 

interessante que ficassem esclarecidas as cláusulas. O Prof. Cláudio sugeriu que o Prof. 127 

Molina faça um estudo mais apurado, não necessariamente com este convênio apenas, e 128 

apresente ao COLAC. O Reitor fez a leitura de algumas cláusulas constantes do convênio. 129 

O Prof. Molina disse, com base nas cláusulas do convênio lidas pelo Reitor, que não vê 130 

necessidade de vistas, neste caso específico. O Prof. Pedlowski disse, quanto a sugestão 131 

do Prof. Cláudio, que deve ser analisada a questão da transferência de tecnologia. Disse 132 

que a Petrobrás determina uma série de comportamentos em relação a retorno. Disse que 133 

a DIRPROJ deveria esclarecer quais elementos que garantem a Política da Universidade 134 

frente a este tipo de convênio. O Prof. Priimenko disse que qualquer resultado publicado 135 

abertamente pode ser utilizado por terceiros. Disse que a Universidade deveria estudar 136 

quais pesquisas poderiam ser transformadas em patentes. A Srª Bruna indagou se existe 137 

algum documento da UENF que a salvaguarde em relação aos resultados das pesquisas. 138 

O Reitor disse que a DIRPROJ tem todo procedimento estabelecido. Sugeriu que o Prof. 139 

Molina realize um estudo junto com o Prof. Paranhos sobre esta questão e traga ao 140 

COLAC. A sugestão foi aceita. Colocado em apreciação, o convênio entre a UENF, 141 

PETROBRAS e Fundação BioRio (processo E-26/052.006/11) foi aprovado com três 142 

abstenções. Passando ao item 05 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a CI CCCTA 143 

029/2011, com as seguintes progressões diferenciadas de técnicos administrativos: 144 

Alcilene Andrade dos Santos Lopes (faixa III / padrão 5); João Tavares de Souza Filho 145 

(faixa VI / padrão 5); Jodir Pereira de Souza Filho (faixa IX / padrão 5); Marcelo da Paixão 146 

Azeredo (faixa III / padrão 5); Márcio Toledo Barreto (faixa IX / padrão 5); Marta Trovo do 147 

Prado Gobo (faixa IX / padrão 5); Nilson Marinho de Souza (faixa III / padrão 5); Paulo 148 

Roberto Moreira (faixa XIII / padrão 5); Rodrigo Soares Manhães (faixa XIII / padrão 5); 149 
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Sérgio Cordeiro de Freitas (faixa III / padrão 5); Solange de Oliveira Reis (faixa XIII / 150 

padrão 5). As progressões diferenciadas foram aprovadas. Colocou em apreciação a CI 151 

CCD 127/2011, com enquadramentos dos seguintes docentes: Antonio Carlos da Gama 152 

Rodrigues (faixa XVIII / padrão 5); Elias Fernandes de Souza (faixa XVIII / padrão 5); 153 

Leonardo Serafim da Silveira (faixa XVI / padrão 5); Marco Antonio Rodrigues Ceia (faixa 154 

XV / padrão 5). Os enquadramentos foram aprovados. Passou-se ao item 06 da pauta, 155 

que trata de solicitação de alteração no período de afastamento para estágios Pós-Doutoral 156 

dos professores Omar Bailez e Ana Maria Bailez, conforme CI LEF 087/11, passando o novo 157 

período para 19/09/2011 a 24/09/2012. O Reitor colocou a solicitação em apreciação, sendo 158 

aprovada. Passando ao item 07, que trata proposta de vagas para o Edital da Pós-159 

Graduação 2012, o Prof. Amaral disse que o assunto já tramitou nos Centros e nas reuniões 160 

realizadas pela PROPPG com os Programas de Pós-Graduação. Disse que são vagas para a 161 

Pós-Graduação, mas não necessariamente com bolsa. Colocada em apreciação, a 162 

proposta foi aprovada. Passando ao item 08, que trata de perfil de uma vaga de concurso 163 

público para Professor Associado do Curso de Ciência da Computação, na área de 164 

conhecimento “Ciência da Computação” (CI CCT/LCMAT nº 104/2011). Colocado em 165 

apreciação, o perfil foi aprovado. Passando ao item 09, o Reitor colocou em apreciação 166 

a solicitação de convocação de candidata aprovada em concurso público para Professor 167 

Associado (CI Direção/CCH nº 118/11). A solicitação foi aprovada. Passando ao item 10, 168 

que trata de solicitação de readequação da Resolução CONSUNI nº 11/99 – processo E-169 

26/051.485/11, o Reitor informou que o parecer referente a esta matéria não foi 170 

encaminhado pelo relator. O Prof. Pedlowski indagou sobre seu parecer sobre o Curso de 171 

Farmácia, pois não compareceu a última reunião por estar em viagem ao exterior. O Reitor 172 

informou que o processo foi encaminhado para a PROGRAD para que fossem esclarecidos 173 

os pontos levantados no referido parecer. O Prof. Carlos Eduardo disse que discutimos 174 

procedimentos para encaminhamento de solicitação de novos cursos que, apesar de parecer 175 

complicado, considera um facilitador para a criação de cursos. O Reitor disse que isso será 176 

bem importante, facilitando os encaminhamentos e trâmites. A Profª Ana Beatriz disse que 177 

será muito interessante se conseguirmos definir os procedimentos. O Colegiado nomeou 178 

comissão formada pelos professores Antonio Teixeira do Amaral Junior, Ana Beatriz Garcia e 179 
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Marcos Pedlowski, para tratar de normas para criação de cursos. O Reitor sugeriu um prazo 180 

de 60 dias para a emissão de parecer. Passando ao item 11 da pauta, que trata do Programa 181 

Ciência Sem Fronteiras, a Profª Ana Beatriz disse que muitos vêm acompanhando por 182 

meio dos informes da ASCOM e da mídia notícias sobre o Programa. Disse que foram 183 

abertas bolsas de várias modalidades e o CNPq lançou 3 mil bolsas e conseguimos 30 para a 184 

UENF. Disse que o CNPq orienta que a Universidade encaminhe para as Universidades 185 

classificadas entre as 150 melhores ranqueadas no mundo. Disse que a proficiência a própria 186 

instituição atesta. Disse que deverá haver excelência na Iniciação Científica, com ou sem 187 

bolsa. Disse que a outra parte do Programa são bolsas da CAPES voltadas para a 188 

Graduação, com estudos a serem realizados nos EUA. Disse que o edital da CAPES é mais 189 

amarrado que o do CNPq, e exige TOEFL de 79 pontos. Informou que temos até 31 de 190 

outubro para fazer o cadastro dos estudantes que irão concorrer para a CAPES. Disse que 191 

para o CNPq temos prazo até fevereiro. Disse que são contempladas as Engenharias, 192 

Biologia, Química. Disse que não há exclusão das Ciências Humanas, mas é focado para a 193 

Tecnologia. Informou que há comissão formada pela PROGRAD e PROPPG para definir 194 

critérios para a seleção dos alunos. Disse que precisamos ter o aval deste Colegiado para 195 

que esta primeira seleção para as bolsas da CAPES possa ser feita sem a aprovação do 196 

COLAC, pois não teremos nova reunião até o prazo final. O Prof. Amaral disse que a Pós-197 

Graduação vem atuando nesta área, mas não era feito da forma como está sendo dinamizado 198 

agora pelo Governo Federal. Disse que o primeiro edital divulgado foi do CNPq e há muito 199 

não se via falar em fazer Doutorado Pleno com bolsa deste nível, sendo esta uma grande 200 

oportunidade. Disse que em nível de CAPES já foi assinado um Termo de Acordo para que 201 

cada Programa tenha duas bolsas para doutorado no exterior. Disse que aguardamos o 202 

retorno da CAPES do Termo de Acordo. Informou que já foi instalada Comissão de 203 

Internacionalização pela UENF e vale destacar o fato da Vice-Reitoria ter se comprometido 204 

com a Comissão. Disse que é importante trabalharmos em conjunto, em harmonia e sem 205 

vaidades. Disse que conversou com o Vice-Reitor sobre a possibilidade de se pensar em 206 

edital para trazer estudantes estrangeiros para a UENF. O Prof. Carlos Eduardo disse que 207 

há um ano estamos tratando de acordo com uma instituição estrangeira que já temos uma 208 

história, mas não estamos tendo sucesso. Disse que gostaria que houvesse uma sinergia 209 
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para finalizar o projeto que está pendente há um ano. Declarou que é plenamente favorável a 210 

proposta aqui apresentada, mas gostaria que fosse estendido aos convênios que já são frutos 211 

de sucesso. O Prof. Pedlowski disse que já viabilizamos o primeiro programa de intercâmbio 212 

da UENF e o Programa Ciência Sem Fronteiras se difere do mesmo apenas pela inserção de 213 

alunos de graduação. Disse que devemos pegar elementos do histórico que já temos, com 214 

alguns problemas ocorridos servindo de aprendizado, como a questão da língua. Considerou 215 

que o que torna o modelo CAPES/FIPSE eficiente é que a imensa maioria dos nossos alunos 216 

estão fazendo Mestrado ou Doutorado. Disse, quanto à proposta em questão, que vale a 217 

pena o COLAC autorizar, mas o que preocupa é a tradução juramentada. Disse que os 218 

americanos são muito específicos e precisamos fazer a coisa com cuidado. Disse que a 219 

UENF poderá se tornar parceira para treinamento de alunos de graduação e que hoje a 220 

UENF é considerada assim para os americanos porque nosso treinamento em Iniciação 221 

Científica está acima do deles. O Reitor disse que, quanto ao convênio com a Fairfield, se 222 

estiver tudo dentro dos padrões e normas institucionais não haverá nenhum empecilho para 223 

se aprovar. Disse que hoje haveria nova reunião sobre a questão, mas o Prof. Edson precisou 224 

viajar. O Prof. Amaral disse que uma das questões é que o referido convênio ainda não 225 

tramitou nos Colegiados. Disse que não há qualquer empecilho por parte da gestão, havendo 226 

apenas a necessidade de se formalizar institucionalmente, e que esta formalização já foi 227 

solicitada na primeira reunião ocorrida com a Fairfield. O Prof. Pedlowski disse que pela 228 

forma que a CAPES iniciou a experiência, o trâmite era feito por pesquisadores. Disse que os 229 

processos individuais tramitaram na instituição, mas este específico é que ainda não. Disse 230 

que o que ansiávamos era tornar formal a questão. O Prof. Amaral considerou que foi uma 231 

questão de comunicação, pois na reunião não foram tratados temas como o de que o 232 

convênio ocorre há 10 anos. Disse que não há interesse em segurar convênio algum, mas 233 

neste caso temos de um lado uma instituição pública e do outro uma instituição privada e as 234 

normatizações são diferentes. O Prof. Pedlowski informou que o Presidente da Fairfield já 235 

veio duas vezes na UENF, demonstrando a importância que a Universidade tem para eles. A 236 

Profª Valdirene sugeriu, em relação à proposta do COLAC, dar aval para o encaminhamento 237 

de alunos selecionados nesta primeira etapa, mas que seja encaminhado documento aos 238 

conselheiros para tomarem ciência da seleção encaminhada à CAPES. O Reitor disse que 239 



 
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

 

 

UENF 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

REITORIA 

 

 

 
Ata da Reunião do Colegiado Acadêmico 03/10/2011 

 
 

9

iremos aproveitar a experiência que temos e aperfeiçoá-la. Colocada em apreciação, a 240 

proposta para o COLAC dar aval para que a primeira seleção para as bolsas referentes ao 241 

Programa Ciência Sem Fronteiras seja encaminhada a CAPES antes da aprovação no 242 

Colegiado foi aprovada. Passando ao item 12 da pauta, sobre minuta de Resolução de 243 

Bolsas de Pós-Graduação, o Prof. Amaral disse que a CAPES disponibiliza bolsas 244 

federais que podem ser acumuladas com outras bolsas para quem atua em Universidade 245 

Aberta. Disse que a resolução que havia era a resolução Consuni nº 003/2000, quando 246 

ainda éramos vinculados à FENORTE. Disse que então trabalhamos um documento 247 

macro, abrangendo várias questões e que, na mesma minuta, tratamos da questão da 248 

UAB. Fez uma explanação sobre a minuta. O Prof. Carlos Eduardo disse que, em sua 249 

opinião, deveríamos estabelecer um número de horas para as atividades extras. O Prof. 250 

Amaral sugeriu que haja relator para esta matéria. O Prof. Pedlowski disse que se 251 

preocupa, com a experiência que tem como coordenador e orientador, que toda vez que 252 

autorizamos duplicidade de bolsa o aluno demora mais a defender. Disse que há que ter 253 

menção efetiva de controle do tempo máximo de formação, principalmente para aqueles 254 

que trabalham e têm bolsa. Sugeriu que seja prevista devolução da bolsa em casos como 255 

estes. Disse que vê que tudo hoje são direitos, não havendo deveres. Disse que a maioria 256 

não terá condição de entrar na Universidade, ainda mais de receber para estudar. Disse 257 

que uma forma de flexibilizar é definir qual a porcentagem de bolsa para quem tem 258 

atividades fora da instituição. Lembrou que funcionários não poderão pleitear bolsas. A 259 

Profª Ana Beatriz disse que no caso da UAB é fixado o prazo de 10 horas semanais. 260 

Disse que tem que haver anuência do orientador para atuar. Concordou com o Prof. 261 

Pedlowski que precisa haver deveres também. O Prof. Olney disse que o debate 262 

levantado pelo Prof. Pedlowski deve ter acontecido também na CAPES. Disse que quem é 263 

bolsista UENF hoje tem um problema porque não pode acumular, mas bolsista CAPES 264 

pode. Disse ter sido informado que a FAPERJ não concordou com a posição da CAPES. O 265 

Prof. Amaral informou que a ASJUR já emitiu parecer favorável, precisando agora ser 266 

aprovado pelo COLAC. Foi nomeado o Prof. Olney como relator da matéria. Passando ao 267 

item 13 da pauta, o Reitor disse que devemos tratar do Regimento Interno do Colegiado 268 

Acadêmico. Sugeriu uma comissão formada por um representante de cada Centro e um 269 
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estudante. Disse que oficializaremos cada Direção de Centro para indicação de um 270 

representante, que seja membro do COLAC, para compor a referida comissão. Nada mais 271 

havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião, às dezesseis horas e quarenta minutos, 272 

agradecendo a presença de todos.  273 

 

 

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


