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ATA DA 152ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e doze, as quatorze horas, realizou-se na 1 

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

Acadêmico, para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 151ª reunião; 02 - 3 

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

concurso público para Professor Associado – CI CCT nº 230/11; 06 – Solicitação de bolsa de 5 

Professor Visitante – processo E-26/052.379/11 – parecer da relatoria; 07 – Solicitação de 6 

Professor Visitante – processo E-26/050.035/12 – Francisco J. Vilella; 08 – Solicitação de 7 

readequação da Resolução Consuni nº 11/99 – processo E-26/051.485/11 – parecer da relatoria; 8 

09 – Assuntos Diversos. Estavam presentes: Prof. Silvério de Paiva Freitas - Reitor, que 9 

presidiu a reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Antonio Teixeira do Amaral 10 

Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de 11 

Graduação; Prof. Alcimar das Chagas Freitas – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 12 

Comunitários em exercício; Prof. Antônio Peixoto Albernaz - representante suplente dos Chefes 13 

de Laboratório do CCTA; Profª Paula Mousinho Martins – representante suplente dos Chefes 14 

de Laboratório do CCH; Prof. Marcos Antonio Pedlowski - representante dos Chefes de 15 

Laboratório do CCH; Prof. Carlos Eduardo de Rezende – representante dos Chefes de 16 

Laboratório do CBB; Prof. Valdirene Moreira Gomes - representante dos Chefes de Laboratório 17 

do CBB; Prof. Viatcheslav Ivanovich Priimenko - representante dos Chefes de Laboratório do 18 

CCT; Profª Vânia José Karam – representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. 19 

Rodrigo da Costa Caetano – representante dos docentes do CCH; Profª Maura da Cunha – 20 

representante dos docentes do CBB; Prof. Luis Humberto Castillo Estrada – representante da 21 

Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários; e como convidados: Sr. Antonio Constantino de 22 

Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de 23 

Administração de Projetos. O Reitor agradeceu a presença de todos, desejou um Feliz Ano 24 

Novo. Passando ao item 01 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 151ª 25 

reunião, sendo aprovada com duas abstenções. Passando ao item 02, o Reitor fez os 26 

seguintes informes: i) falou que foi realizado pagamento de dividas trabalhistas atrasadas a 27 

quem tinha direito; ii) falou sobre o auxílio creche e alimentação que serão equiparados a 28 

UERJ e sairão na próxima folha de pagamento; iii) participou de reunião no Palácio Laranjeiras 29 

no lançamento do programa da FAETEC, onde esteve com o Presidente da FAETEC, Celso 30 

Pansera, que falou sobre parceria com o Colégio Antônio Sarlo, esse ano serão retomadas as 31 
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negociações; iv) falou que houve duas reuniões do Conselho Curador (dezembro de 2011 e 32 

janeiro de 2012); v) falou sobre a visita que fez junto com a Profª Ana Beatriz a São Francisco 33 

de Itabapoana, onde será implantado um curso de Química via CEDERJ; vi) falou sobre a 34 

reunião que houve na EMUT para tratar do trânsito em frente da UENF, que coloca em risco os 35 

alunos e traz prejuízo em relação à cerca que sempre é afetada. Falou que está sendo 36 

agendada uma reunião com Secretário de Obras, para tratar do mesmo assunto. O Prof. 37 

Pedlowski indagou se o orçamento de 2012 já foi definido. O Reitor falou que o Prof. Marco 38 

Antônio fará um detalhamento no COLEX do dia 17 de janeiro. O Prof. Pedlowiski falou que 39 

enviou uma CI, onde solicita uma retificação da publicação em Diário Oficial, quanto à atual 40 

situação de enquadramento do Prof. Valdo da Silva Marques, já que o caso dele ainda está 41 

sendo analisado pelo COLAC. O Reitor falou que verificará e fará a correção. O Prof. Alcimar 42 

falou que a UENF recebeu uma equipe do IPEAFRO (Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-43 

Brasileiros) do Rio de Janeiro, que desenvolve atividades relacionadas com a população negra, 44 

e fará um evento aqui em março, que deverá durar uma semana. O evento será realizado em 45 

conjunto com a UENF, Prefeitura de Campos e o IPEAFRO. O Prof. Edson falou sobre o 46 

convênio com a UFRJ e o campus da UENF de Macaé, que está em andamento. O convênio já 47 

foi assinado pelo Reitor da UFRJ, e o documento deverá chegar aqui em breve, para 48 

assinatura do Prof. Silvério. Será um convênio guarda-chuva, que não será específico para 49 

uma determinada área, portanto várias áreas poderão enviar proposta de projetos. O Prof. 50 

Priimenko falou que a Prefeitura de Macaé já doou uma área à UFRJ, e está à procura de 51 

outra área para doar. Isso demonstra como aquela Universidade está chegando bem forte a 52 

Macaé. O Prof. Castillo falou que haverá a 1ª Conferência Nacional de Assistência Técnica e 53 

Extensão Rural, e está se preparando para participar do evento que será realizado em Brasília. 54 

Passando ao item 03 da pauta, o Reitor colocou em apreciação as seguintes solicitações de 55 

afastamento do país: i) CI UENF/CCTA/LRMGA nº 132/2011 – afastamento da Profª Célia 56 

Raquel Quirino - participar do Curso de Bioinformática: Introducción AL análisis de 57 

sequências, a ser realizado no Instituto de Conservación de La Biodiversidade, da Universidad 58 

Politécnica de Valencia, na Espanha – de 23/01/2012 a 10/02/2012 – aprovado por 59 

unanimidade; ii) CI LCMAT s/nº, de 07/12/2011 – afastamento da Profª Annabell Del Real 60 

Tamariz – participar da Internacional Conference on Bioinformática, Methods and Algorithms, 61 

em Algarve/Portugal, e visita à Universidade Pompeu de França, em Barcelona/Espanha, para 62 

estabelecimento de parceria entre a referida Universidade e a UENF na área de computação – 63 
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30/01/2012 a 10/02/2012 – aprovado por unanimidade iii) CI LEEL s/nº, de 19/12/2011 – 64 

afastamento (com ônus para a UENF) do Prof. Carlos Henrique Medeiros de Souza – 65 

participar, como integrante do conselho científico, de apresentação de artigo científico e proferir 66 

palestra magistral de encerramento no X Congresso Latinoamericano de Humanidades, em 67 

Guanajuato/México – de 15/01/2012 a 19/02/2012 – aprovado o mérito e o Centro discutirá 68 

a possibilidade orçamentária; iv) CI LEEL s/nº, de 16/12/2011 – afastamento (com ônus para 69 

a UENF) da Profª Vera Lúcia Deps – participar e apresentar trabalho no Congresso 70 

Latinoamericano de Humanidades, em Guanaluato/México – de 13/02/2012 a 18/02/2012 – 71 

aprovado o mérito e o Centro discutirá a possibilidade orçamentária; v) CI LEEL/CCH nº 72 

1641/11 – afastamento (com ônus para a UENF) da Profª Maria Cristina dos Santos Peixoto 73 

– participar e apresentar comunicação no Congresso Latinoamericano de Humanidades, em 74 

Guanaluato/México, e visita técnica à Universidade Nacional Autônoma do México – de 75 

07/02/2012 a 20/02/2012 – aprovado o mérito e o Centro discutirá a possibilidade 76 

orçamentária; vi) CI PROPPG s/nº, de 08/12/2011 – afastamento do Prof. Carlos Maurício 77 

Fontes Vieira – participar do congresso TMS Annual Meeting & Exhibition, na Flórida/EUA – de 78 

12/03/2012 a 16/03/2012 – aprovado por unanimidade. Passando ao item 04, o Prof. 79 

Paranhos explanou sobre os convênios que seriam apreciados. Foram colocados em 80 

apreciação os seguintes convênios: i) convênio entre a UENF, FNDE e MEC – (processo E-81 

26/053.572/10), que tem como objetivo alterar a cláusula sétima do Convênio nº 400094/2010. 82 

Coordenador pela UENF: Pró-reitoria de Graduação – aprovado por unanimidade; ii) 83 

convênio entre a UENF, PETROBRAS e a FUNDENOR (processo E-26/050.131/07), que tem 84 

como objetivo dilatar o prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir de 85 

15/12/2011, passando o seu término para 12/06/2012. Coordenador pela UENF: Prof. 86 

Fernando Saboya de Albuquerque; – aprovado com uma abstenção; iii) convênio entre a 87 

UENF, PETROBRAS e FUNDENOR (processo E-26/050.738/09), que tem como objetivo dilatar 88 

o prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir de 15/12/2011, passando o seu 89 

término para 12/07/2012. Coordenador pela UENF: Prof. Antônio Abel Gonzalez Carrasquilla - 90 

aprovado com uma abstenção. Passando ao item 05 da pauta, o Reitor leu a CI 91 

LENEP/UENF nº 153/2011, sobre perfis de duas vagas para concurso público para Professor 92 

Associado do LENEP. Perfis aprovados por unanimidade, para as duas vagas no LENEP. 93 

Passando ao item 6, o relator Manuel Vazquez Vidal Junior, não pôde entregar o parecer, o 94 

assunto voltará à pauta no próximo COLAC. Passando ao item 7, o Reitor leu sobre o 95 
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processo do Prof. Francisco J. Vilella, ficando definido, que o processo será encaminhado a 96 

Profª Maura da Cunha, que será relatora. Passando ao item 8, o Reitor pediu que o Prof. 97 

Vanildo fizesse a leitura do parecer do Prof. Victor Martins Quintana Flores, sobre a 98 

readequação da Resolução Consuni nº 11/99 – processo E-26/051.485/11. Ao final da leitura, o 99 

Prof. Pedlowski falou ser totalmente contra o parecer, fazendo uma explanação de cada 100 

artigo, dando sua opinião e discutindo junto aos outros membros detalhes que poderão ser 101 

modificados no documento. O Prof. Pedlowski pediu vistas ao processo, que será enviado a 102 

ele, e na próxima reunião do COLAC ele trará a minuta com a readequação da Resolução 103 

Consuni nº 11/99. Passando ao item 9, o Reitor falou sobre a solicitação do Prof. Pedlowski, 104 

quanto à retificação da progressão do Prof. Valdo. Apresentou aos membros do colegiado o 105 

documento CI CCD 149/2011, que já havia sido enviado a DGA no dia 19/12/2011, para o 106 

encaminhamento devido, informando que os enquadramentos e progressões constantes desta 107 

CI/CCD foram aprovados pelo COLAC (em 15/12/2011) e CONSUNI (19/12/2011), excetuando a 108 

progressão do Prof. Valdo da Silva Marques, cuja petição ainda está sendo apreciada no COLAC. 109 

O documento comprova que houve um equívoco no setor, que será corrigido imediatamente. 110 

Nada mais havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às quinze horas e dezenove minutos, 111 

agradecendo a presença de todos.  112 

 

 

         Prof. Silvério de Paiva Freitas   Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 
            Reitor                                  Secretário ad-hoc  


