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ATA DA 150ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

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

sala de reuniões da Reitoria a centésima quinquagésima reunião do Colegiado Acadêmico, 2 

para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 149ª reunião; 02 - Informes; 03 - 3 

Afastamentos do país; 04 - Aprovação de convênios; 05 – Solicitação de alteração no 4 

período de afastamento para estágio Pós-Doutoral – CI Chefia LEEA nº 27/2011; 06 – 5 

Solicitação de afastamento para estágio Pós-Doutoral – processo E-26/052.105/11; 07 – 6 

Perfil de vaga de concurso público para Professor Associado – CI CCT nº 189/11; 08 – 7 

Resultados de concursos públicos para Professor Associado – CI CCT nº 187/11, CI CCT nº 8 

188/11 e CI CCP/CCH nº 028/2011; 09 – Resultado de concurso público para Professor 9 

Titular – CI UENF/CCTA nº 147/2011; 10 – Concurso público para Professor Associado – CI 10 

CCT nº 190/11; 11 - Reflexão sobre normas de Professor Visitante – processo E-11 

26/053.059/10 – parecer da relatoria; 12 - Solicitação de bolsa de Professor Visitante – 12 

processo E-26/052.379/11; 13 - Solicitação de readequação da Resolução Consuni nº 11/99 13 

– processo E-26/051.485/11 – parecer da relatoria; 14 - Minuta de Resolução de Bolsas 14 

de Pós-Graduação – processo E-26/051.233/11 – parecer da relatoria; 15 - Assuntos 15 

Diversos. Estavam presentes: Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor, que presidiu a 16 

reunião; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-17 

Graduação; Prof. Alcimar das Chagas Ribeiro – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 18 

Comunitários em exercício; Prof. Cláudio Roberto Marciano – representante dos Chefes de 19 

Laboratório do CCTA; Prof. Manuel Vazquez Vidal Júnior - representante dos Chefes de 20 

Laboratório do CCTA; Profª Paula Mousinho Martins – representante suplente dos Chefes 21 

de Laboratório do CCH; Prof. Marcos Antonio Pedlowski - representante dos Chefes de 22 

Laboratório do CCH; Profª Marília A. Berbert de Molina - representante suplente dos 23 

Chefes de Laboratório do CBB; Prof. Renato Augusto DaMatta - representante suplente 24 

dos Chefes de Laboratório do CBB; Prof. Viatcheslav Ivanovich Priimenko - representante 25 

dos Chefes de Laboratório do CCT; Profª Vânia José Karam – representante dos Chefes 26 

de Laboratório do CCT; Prof. Manuel Antonio Molina Palma – representante dos docentes 27 

do CCT; Prof. Rodrigo da Costa Caetano – representante dos docentes do CCH; Prof. 28 

Fernando Saboya A. Junior – representante da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; 29 



 
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

 

 

UENF 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

REITORIA 

 

 

 
Ata da Reunião do Colegiado Acadêmico 07/11/2011 

 
 

2

Profª Isabel Candia Nunes Cunha – representante da Câmara de Graduação; Prof. Luis 30 

Humberto Castillo Estrada – representante da Câmara de Extensão e Assuntos 31 

Comunitários; Sr. Edson Terra Azevedo Filho – representante dos discentes da Pós-32 

Graduação; e, como convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de 33 

Gabinete; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de Administração de 34 

Projetos. O Prof. Edson agradeceu a presença de todos e justificou a ausência do Reitor, 35 

que está participando neste momento da abertura da Semana Acadêmica da UENF. 36 

Informou que justificaram ausência os seguintes professores: Silvia Martinez, Maura da 37 

Cunha, Carlos Eduardo de Rezende e Valdirene Moreira Gomes. Lembrou que é 38 

importante que os conselheiros que não possam comparecer se esforcem para que os 39 

suplentes possam participar da reunião, além de se justificarem efetivamente. Passando ao 40 

item 01 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 149ª reunião, sendo 41 

aprovada com quatro abstenções. Passando ao item 02, o Prof. Edson fez os seguintes 42 

informes: i) o Prof. Helion Vargas recebeu prêmio internacional concedido pela 43 

International Photoacoustic and Photothermal Association, na área de Física e com foco no 44 

desenvolvimento e evolução de técnicas fotoacústicas e fototérmicas. Disse que gostaria 45 

que ficassem registrados os parabéns ao Prof. Helion Vargas; ii) na última sexta-feira o 46 

Conselho Universitário aprovou a Escola de Extensão, a Agência de Inovação, a Diretoria 47 

de Informação e Comunicação e o Curso de Filosofia. Disse que estamos com um conjunto 48 

grande de atribuições; iii) em relação à Internacionalização, estamos trabalhando com 49 

estratégia diferente em função do Programa Ciência Sem Fronteiras. Disse que tem 50 

participado de diversas reuniões, inclusive no exterior. Disse que a Internacionalização 51 

exigirá a participação de diversas pessoas, tanto do âmbito interno, quanto externo. 52 

Informou que foram abertos editais da CAPES e CNPq de bolsas para estudantes no 53 

exterior, com o edital da CAPES sendo mais rigoroso, inclusive em relação à língua. Disse 54 

que o edital do CNPq flexibiliza para que a própria instituição defina algumas questões, 55 

como para qual instituição o aluno irá. Disse que houve reunião semana passada com os 56 

quatro Diretores de Centro e Pró-Reitores sobre a Internacionalização e foram agendadas 57 

reuniões nos Centros. Disse que a princípio as reuniões nos Centros serão com os 58 

gestores; iv) solicitou apoio de todos durante a realização da Semana Acadêmica Unificada 59 
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que está iniciando hoje. O Prof. Paranhos informou que foi publicada no DOERJ a resolução 60 

que trata desde a aprovação até o encerramento de convênios. Disse que será encaminhada 61 

aos membros do COLAC. Disse que toda tramitação de convênios, a partir de agora, irá 62 

seguir a referida resolução. Disse que os convênios serão encerrados pelo COLAC e a 63 

resolução facilitará a tramitação dos mesmos. Passando ao item 03 da pauta, o Prof. Edson 64 

colocou em apreciação as seguintes solicitações de afastamento do país: i) CI 65 

UENF/CCTA/LTA nº 054/11 – afastamento do Prof. Victor Haber Perez – participar do 66 

Congresso Internacional “Biotecnologia Habana 2011”, em Havana/Cuba – de 27/11 a 67 

18/12/2011 - aprovado; ii) CI CCT/LCFIS nº 006/2011 – afastamento do Prof. Marcelo 68 

Gomes da Silva – visita ao Laboratory of Optical Thermal Spectroscopy of the Applied 69 

Physics Department in Cinvestav Merida e apresentar trabalhos na 16th International 70 

Conference on Photoacoustic and Photothermal Phenomena, em Mérida/México – de 71 

22/11 a 10/12/2011 - aprovado; iii) CI CCT/LCFIS nº 116/2011 – afastamento do Prof. 72 

Helion Vargas – participar da XVI International Conference on Photoacoustic and 73 

Photothermal Phenomena (ICPPP 16) e proferir palestra na Universidade de Mérida, em 74 

Mérida/México – de 23/11 a 09/12/2011 - aprovado; iv) CARTA CCT/LCFIS nº 009/2011 – 75 

afastamento do Prof. André de Oliveira Guimarães – apresentar trabalhos na 16th 76 

International Conference on Photoacoustic and Photothermal Phenomena, em 77 

Mérida/México – de 25/11 a 02/12/2011 – aprovado; v) CARTA CCT/LCFIS nº 007/2011 – 78 

afastamento do Prof. Marcelo Silva Sthel – visita ao Laboratory of Optical Thermal 79 

Spectroscopy of the Applied Physics Department in Cinvestav Merida e apresentar 80 

trabalhos na 16th International Conference on Photoacoustic and Photothermal 81 

Phenomena, em Mérida/México – de 22/11 a 03/12/2011 - aprovado; vi) CI 82 

LENEP/CCT/UENF nº 132/2011 – afastamento do Prof. Antonio Abel Gonzalez 83 

Carrasquilla – participar do International Centter for Cabonate Research Workshop (Field 84 

Trip and Research Conference) - ICCR, em Mallorca/Espanha – de 03 a 10/12/2011 – 85 

aprovado; vii) CI CCT nº 184/11 – afastamento do Prof. Edmilson José Maria – realizar 86 

visita técnica a instituições de ensino e Pesquisa na França – de 11 a 20/11/2011 – 87 

aprovado. Passando ao item 04, o Prof. Edson colocou em apreciação os seguintes 88 

convênios: i) convênio entre a UENF, PETROBRAS e a Fundação BioRio (processo E-89 
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26/052.203/11), que tem como objetivo união de esforços dos partícipes para o 90 

desenvolvimento do projeto de P&D intitulado “Implantação e Validação de Metodologias 91 

de Ensaios, capazes de garantir a Confiabilidade dos Resultados Analíticos utilizados nas 92 

Medições de Fluidos produzidos na Indústria de Petróleo”. O coordenador pela UENF será 93 

Prof. Carlos Enrique Pico Ortiz – aprovado com uma abstenção; ii) convênio entre a 94 

UENF, PETROBRAS e a Fundação BioRio (processo E-26/052.416/11), que tem como 95 

objetivo união de esforços dos partícipes para o desenvolvimento do projeto de P&D 96 

intitulado “Modelagem Física em carbonato sintético com fraturas alinhadas verticalmente 97 

(meio hti) para estudo de atributos no dado sísmico pré-empilhado”. O coordenador pela 98 

UENF será a Profª Roseane Marchezi Misságia - aprovado com uma abstenção. 99 

Passando ao item 05 da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação a solicitação de 100 

alteração no período de afastamento para estágio Pós-Doutoral da Profª Teresa de Jesus 101 

Peixoto (CI Chefia LEEA nº 27/2011), com o novo período sendo de 01/01/2012 a 102 

31/12/2012. A solicitação foi aprovada. Passando ao item 06 da pauta, o Prof. Edson 103 

colocou em apreciação a solicitação de afastamento para estágio Pós-Doutoral (processo E-104 

26/052.105/11) do Prof. André Lacerda Abreu de Oliveira, na Fundação Universitária de 105 

Cardiologia (FUC) / Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, no período de 05/01/2012 a 106 

04/01/2013. O Prof. Amaral disse que a CPPG aprovou no mérito, devido ao prazo, e que 107 

o parecer da relatoria foi favorável. A solicitação de afastamento foi aprovada. 108 

Passando ao item 07, o Prof. Edson colocou em apreciação o perfil de vaga de concurso 109 

público para 01 vaga de Professor Associado do LCQUI (CI CCT nº 189/11), na área de 110 

conhecimento Química e linha de atuação “Prioritariamente nas disciplinas das linhas de 111 

Química Geral e Química Analítica”. O perfil foi aprovado. Passando ao item 08, o Prof. 112 

Edson colocou em apreciação os seguintes resultados de concursos públicos para 113 

Professor Associado: CI CCT nº 187/11, para vaga no LCQUI, na área de “Química Analítica”, 114 

com o candidato Marcelo Gomes de Almeida sendo eliminado na prova escrita, com média 115 

5,5 – resultado homologado; CI CCT nº 188/11, para vaga no LCFIS, na área “Física da 116 

Matéria Condensada Experimental Ressonância Magnética Eletrônica”. Os candidatos 117 

Francisco de Assis Léo Machado e Milton Baptista Filho não compareceram, os candidatos 118 

Marcello Antonio Ferreira Marques da Silva e Priscila Tamiasso Martinhon foram eliminados e 119 
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o candidato Max Erik Soffner foi aprovado com média 8,71 – resultado homologado; CI 120 

CCP/CCH nº 028/2011, para vaga no LGPP, na área “Demografia”. Foi aprovada a candidata 121 

Joseane de Souza Fernandes, com média final 8,29 - resultado homologado. Passando ao 122 

item 09, o Prof. Edson colocou em apreciação o resultado de concurso público para 123 

Professor Titular do LMGV (CI UENF/CCTA nº 147/2011), sendo aprovado o candidato 124 

Messias Gonzaga Pereira, com média final 10 – resultado homologado. Passando ao item 125 

10, que trata de concurso público para Professor Associado do LCMAT (CI CCT nº 190/11), o 126 

Prof. Edson disse que o Conselho de Centro do CCT não homologou o resultado. Fez a 127 

leitura da CI de encaminhamento da Direção do CCT. Disse que, pelos relatos, ocorreram 128 

críticas feitas por dois membros da banca examinadora e que a candidata única foi reprovada, 129 

pela média, na prova escrita. Disse que a candidata, após o concurso, teria levado 130 

inadvertidamente a prova com ela, mas foi contatada e devolveu a referida prova por meio de 131 

sedex. Disse que os membros da banca comprovaram que a prova devolvida era de fato a 132 

que foi corrigida por eles. A Profª Vânia disse que houve discrepância enorme entre a nota 133 

de examinador interno e as notas dos dois examinadores externos. O Prof. Manuel Vazquez 134 

disse que se preocupa, pois se não há declaração do porque da nota mais baixa dada por um 135 

avaliador, fica a dúvida de quem seria o erro. Disse que na realidade só há duas pessoas 136 

envolvidas, a candidata e a pessoa jurídica UENF. Sugeriu que a ASJUR emita um parecer. 137 

Disse que se a prova for anulada é por que houve erro, mas fica a dúvida de erro de que 138 

parte. Indagou se houve manifestação da candidata. O Prof. Edson respondeu que não. O 139 

Prof. Priimenko falou que a candidata pode estar aguardando uma definição para se 140 

posicionar. O Prof. Edson disse que podemos encaminhar a questão para a ASJUR, mas 141 

poderemos também consultar o Conselho de Centro, pois o mesmo solicitou abertura de novo 142 

edital de concurso, mas a não homologação do resultado não encerra o processo. O Prof. 143 

Pedlowski perguntou qual resultado exatamente não foi homologado pelo Conselho de 144 

Centro. O Prof. Edson respondeu que a reprovação da candidata. O Prof. Pedlowski disse 145 

que a posição do Conselho de Centro do CCT não levou em conta nem o que consta no edital 146 

do concurso. Disse que as fórmulas de cálculo do resultado é uma forma simples e a 147 

candidata está reprovada. Disse que retornar ao Conselho de Centro somente se for para 148 

eles dizerem onde se amparam legalmente para não homologar o resultado. Indagou como a 149 
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prova saiu do interior do campus sem que percebessem, sendo isso passível de sindicância. 150 

Disse que encaminhar à ASJUR só faz sentido se o COLAC souber que a posição do 151 

Conselho de Centro é legal. O Prof. DaMatta considerou que ganharíamos tempo 152 

devolvendo à Direção do CCT. O Prof. Pedlowski disse que se qualificarmos os 153 

procedimentos antes de retornar ao Conselho de Centro será melhor, consultando à ASJUR. 154 

O Prof. Priimenko disse que esta questão mostra mais uma razão para cancelarmos as 155 

provas escritas. Ficou definido que o processo será encaminhado à ASJUR para 156 

emissão de parecer e posterior envio ao Conselho de Centro do CCT. Passando ao item 157 

11 da pauta, que trata de reflexão sobre as normas de Professor Visitante (processo E-158 

26/053.059/10), o Prof. Edson disse que esta questão partiu de um questionamento do Prof. 159 

Mário Galvão sobre a resolução em vigor. Disse que o Prof. Cláudio Marciano foi nomeado 160 

relator e emitiu parecer concordando com várias colocações feitas pelo Prof. Mário e 161 

emitindo, em seu parecer, comentários e propostas na atual resolução. O Prof. Cláudio disse 162 

que concorda com o Prof. Mário quanto à necessidade de haver revisão e que professores 163 

que não sejam especificamente titulares possam pleitear a bolsa. Fez uma explanação das 164 

propostas de alterações na atual resolução, como a possibilidade de atuar sem bolsa e sem 165 

vínculo com a Pós-Graduação. Disse que a proposta não é centralizada na pesquisa, 166 

conforme a resolução em vigor. O Prof. Edson disse que com certeza na proposta há 167 

mudanças significativas do ponto de vista acadêmico. O Prof. Cláudio disse que na proposta, 168 

para perfil de professor associado o prazo da bolsa seria de um ano, com prorrogação por 169 

igual período, e para aposentados seria mantido o prazo de dois anos, prorrogáveis por mais 170 

3 períodos. O Prof. Castillo disse que é muito salutar revisarmos esta questão. Disse que no 171 

exterior não dão importância a questão de Professor Titular, o que dificultaria a obtenção da 172 

bolsa para estrangeiros. Disse que não podemos vincular a resolução somente à pesquisa. O 173 

Prof. Manuel Vazquez indagou como que as bolsas muito amplas poderiam funcionar. Disse 174 

que para alguns pontos pessoas sem perfil acadêmico são interessantes e a academia pode 175 

ganhar. Ressaltou que perfil de Professor Titular pode ser alcançando tendo 10 anos de casa. 176 

Disse que não é interessante trazermos pessoas com níveis inferiores ao nosso grupo, sendo 177 

importante que os que venham seja para somar. Perguntou se precisamos trazer pessoas de 178 

fora para a extensão ou estimular os nossos professores a fazerem extensão. O Prof. 179 
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Pedlowski disse que a UNICAMP lançou edital para Professor Visitante apenas para 180 

professores estrangeiros. Indagou qual a natureza de Professor Visitante que está sendo 181 

pensado aqui. Disse que se o sistema acadêmico da UENF se ressente de profissionais de 182 

extensão, que sejam feitos editais para suprir isso. Disse que acha peculiar que na hora de 183 

atrair Professores Visitantes a gente se dê a liberdade de não enfatizar aqueles com alta 184 

produção acadêmica. Disse que qualidade não nasce sem quantidade. Disse acreditar que o 185 

COLAC deve discutir conexão entre Internacionalização e Professor Visitante, fortalecendo 186 

Programas e Laboratórios, com a geração de pesquisa, ensino e extensão, mas o que precisa 187 

ser fortalecido é nossa capacidade de gerar pesquisa. Disse que nosso modelo institucional é 188 

ancorado na pesquisa e se completa com ensino e extensão. O Prof. Edson disse que o 189 

parecer reabre discussões e sugeriu que, ao invés de alterarmos a atual resolução, 190 

poderíamos criar outras, como já dito aqui. Disse que extensão é um relacionamento de 191 

pesquisa com treinamento. Disse que a UENF precisa ter formatos para admitir profissionais 192 

entre outros níveis de carreira. Disse que deveríamos fazer um trabalho mais amplo na 193 

proposta e discutirmos como atender professores com outros perfis. Sugeriu grupo de 194 

trabalho para atuar nesta questão. O Prof. Priimenko disse que, além da criação da bolsa de 195 

Professor Visitante Sênior, seria interessante bolsa de Professor Visitante Junior, pois 196 

atrairíamos jovens que poderiam dar aulas de graduação e pós-graduação e analisaríamos o 197 

desempenho dos mesmos. O Prof. Cláudio disse que a proposta não tem foco na extensão e 198 

acredita que nem haveria demanda para Professor Visitante Extensionista. Considerou que 199 

não deveríamos ter duas resoluções. Disse que a continuar com a exigência de perfil de 200 

Professor Titular, deveria haver mecanismo para atrair tais professores, pois não estamos 201 

tendo demanda. O Prof. Amaral disse que, quando gerada a resolução, foi pensado em 202 

Pesquisador Visitante. Disse que não concorda em pensar em forma híbrida da resolução, 203 

mas que deve haver outra resolução, sem alterar a atual, pois não abriríamos mão da 204 

necessidade de evolução dos conceitos dos Programas de Pós-Graduação. O Prof. Edson 205 

sugeriu que o COLAC solicite a cada Diretor de Centro a indicação de um docente para 206 

formação de um grupo de trabalho para tratar a questão e trazer a proposta ao COLAC. Disse 207 

que o indicado não precisa ser membro do COLAC. A sugestão foi aprovada. Passando ao 208 

item 12 da pauta, sobre solicitação de bolsa de Professor Visitante pelo Prof. Valdo da Silva 209 
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Marques (processo E-26/052.379/11), foi nomeado relator o Prof. Manuel Vazquez. 210 

Passando ao item 13 da pauta, que trata de solicitação de readequação da Resolução 211 

Consuni nº 11/99 (processo E-26/051.485/11), o Prof. Edson informou que o parecer não 212 

foi encaminhado pelo relator, Prof. Victor Flores. Passando ao item 14, que trata de minuta 213 

de Resolução de Bolsas de Pós-Graduação (processo E-26/051.233/11), o Prof. Edson 214 

disse que o relator, Prof. Olney da Motta, pediu desculpas e informou que apresentará o 215 

parecer na próxima reunião. Passando ao item 15 da pauta, o Prof. Manuel Vazquez 216 

disse que devemos ter mais cuidado com nossos calendários. Disse que tivemos a 217 

Semana do Produtor Rural sendo realizada no mesmo período da Semana de Iniciação 218 

Científica e agora a reunião do COLAC está ocorrendo no mesmo horário da abertura da 219 

Semana Acadêmica. Disse que assim estamos contribuindo para o esvaziamento dos 220 

eventos. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Edson encerrou a reunião às dezesseis horas 221 

e quinze minutos, agradecendo a presença de todos.  222 

 

 

         Prof. Edson Corrêa da Silva       Carlos André Pereira Baptista 
            Vice-Reitor                          Secretário ad-hoc  


