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ATA DA 157ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e doze, às quatorze horas, realizou-se na sala 1 

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

Acadêmico, para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 156ª reunião; 02 - 3 

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

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

Calendários Acadêmicos – Graduação e Pós-Graduação; 07 – Minuta de Resolução que 6 

estabelece normas para concessão de bolsas de iniciação à docência e de supervisor; 08 – 7 

Minuta de Resolução que atualiza a Resolução Consuni nº 02-2004 - Estabelece Normas 8 

para Estágio Sênior e Pós-Doutoramento de Docentes do Quadro Permanente da UENF; 9 

09 – Resultado de concurso público para Professor Associado do LCMAT (processo E-10 

26/052.716/11) - parecer da relatoria; 10 – Projeto Pedagógico Institucional do PARFOR – 11 

processo E-26/050.387/11 – parecer da relatoria; 11 - Critérios que visam disciplinar 12 

celebração de convênios com vistas à proteção de produção intelectual (E-26/052.247/11) – 13 

parecer da relatoria; 12 - Solicitação de prorrogação de licença sem vencimento da 14 

servidora Isabela Lima Ribeiro Gomes Barreto (processo E-26/052.932/11) – manifestação 15 

do Laboratório de Solos; 13 - Recurso da aluna Thaís Maciel Silva sobre trancamento de 16 

matrícula fora do prazo (processo 2011/1-1744); 14 - Assuntos Diversos. Estavam presentes: 17 

Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Antonio Teixeira do 18 

Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Rita da Trindade Ribeiro 19 

Nobre Soares – Pró-Reitora de Graduação em exercício; Prof. Paulo Roberto Nagipe da 20 

Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Profª Daniela Barros de Oliveira - 21 

representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Prof. Carlos Eduardo Batista de Sousa 22 

– representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. Marcelo Gantos - representante 23 

suplente dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. Carlos Eduardo de Rezende - 24 

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

representante dos Chefes de Laboratório do CBB; Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre - 26 

representante suplente dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Sérgio Luis Gonzalez 27 

Garcia - representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Rodrigo da Costa Caetano 28 

– representante dos docentes do CCH; Prof. Fernando Saboya Albuquerque Junior – 29 
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representante da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Marília Paixão Linhares – 30 

representante suplente da Câmara de Graduação; Prof. Luis Humberto Castillo Estrada – 31 

representante da Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários; e como convidados: Prof. 32 

Manuel Vazquez – Secretário Geral; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor 33 

da Agência de Inovação. Justificaram ausência: Sr. Edson Terra Azevedo Filho; Prof. Hugo 34 

Borsani; Profª Francisca Pinheiro. O Prof. Edson agradeceu a presença de todos e 35 

informou que o Reitor está no Rio de Janeiro participando da cerimônia de posse do novo 36 

Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Dr. Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa 37 

Leite. Passando ao item 01 da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação a minuta da 38 

ata da 156ª reunião, sendo aprovada com duas abstenções. Passando ao item 02, o 39 

Prof. Edson fez os seguintes informes: i) o Reitor participou do 50º Fórum Nacional de 40 

Reitores em Recife, organizado pela ABRUEM; ii) retornou de viagem a Houston, onde 41 

participou de evento relacionado à cooperação internacional, com foco em Graduação. 42 

Disse que o evento teve a participação aproximada de 8 mil pessoas e pudemos avançar 43 

os contatos com outras instituições, mas não somente em relação à Graduação; iii) 44 

devemos nos ater mais à questão dos rankings internacionais. Disse que atualmente dentre 45 

os existentes há o QS, da Inglaterra, que está para liberar a avaliação em breve, e o SIR. 46 

Disse que é importante fornecermos corretamente, no momento certo, as informações 47 

solicitadas para as avaliações; iv) na semana passada ocorreu uma manifestação de 48 

estudantes relacionada à questão do Restaurante Universitário. Disse que os estudantes 49 

puderam acompanhar os trabalhos do processo licitatório, que teve 15 empresas inscritas 50 

para participar do processo, vistoriando a obra, mas somente três delas apresentaram 51 

proposta. Disse que o processo de licitação ocorreu dentro da normalidade e a empresa 52 

vencedora foi a Construbom Construções Ltda, que apresentou o valor de R$ 1.496.187,59 53 

(um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e 54 

nove centavos). Disse que agora estamos no prazo de cinco dias úteis para alguma 55 

empresa impetrar recurso ao processo, se julgar necessário; v) foi realizada no dia 30 de 56 

maio Audiência Pública na ALERJ, com a participação do Reitor, de estudantes e 57 

sindicatos, quando foram discutidas questões orçamentárias e salariais da UENF. O Prof. 58 

Edson solicitou a inclusão na pauta dos seguintes itens: i) quatro convênios que foram 59 

recebidos pelo Gabinete após o encaminhamento da lista de detalhamento; ii) vagas para 60 
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o processo seletivo da PROPPG para o 2º semestre; iii) perfis de vagas de concurso 61 

público para Prof. Titular do LAMET e de Prof. Associado de vários laboratórios. A 62 

solicitação foi aprovada. Passando ao item 03 da pauta, o Prof. Edson relembrou que 63 

para as solicitações de afastamento do país com ônus para a instituição serão utilizados os 64 

recursos descentralizados dos Centros solicitantes. Disse que há solicitações do CCH e 65 

CCT com ônus para a instituição, sendo duas de docentes e uma de técnico administrativo. 66 

O Prof. Carlos Rezende disse que gostaria de deixar registrada, mais uma vez, a 67 

necessidade de normas para utilização dos recursos em solicitações como estas. O Prof. 68 

Rodrigo disse que quando muitos professores começarem a solicitar afastamentos com 69 

ônus o próprio Centro deverá criar os critérios. O Prof. Saboya disse que a sensação é 70 

que os recursos passam a não ser utilizados para o que realmente falta nos Centros. Disse 71 

que o técnico administrativo não pode ser credenciado como orientador e, assim, indagou 72 

como surgiu o trabalho a ser apresentado por ele. Disse que há vários pontos que 73 

precisam ser levantados. O Prof. Carlos Rezende disse que concorda com a colocação 74 

inicial do Prof. Saboya, mas fica preocupado que quando surgem as prioridades acaba 75 

estourando para um lado apenas. Disse, em relação à colocação do Prof. Rodrigo, que as 76 

regras devem ser universais na instituição e não de um Centro apenas. Disse que uma 77 

possibilidade é limitar o número de utilizações de recursos por ano. Disse que se o técnico 78 

colaborou com o projeto é coautor, não fazendo sentido não aprovar a solicitação. Disse 79 

que não é contra a utilização do recurso, mas devemos ter um critério mínimo. O Prof. 80 

Edson disse que podemos avaliar o que será importante para a UENF na participação no 81 

evento, fazendo uma avaliação de mérito. Sugeriu um grupo reduzido para examinar 82 

critérios para analisar solicitações de afastamento com ônus para a instituição. A 83 

sugestão do Prof. Edson foi aprovada, sendo a comissão formada pelo Prof. Antonio 84 

Teixeira do Amaral Junior, Prof. Fernando Saboya de Albuquerque Junior, Prof. 85 

Carlos Eduardo de Rezende e Prof. Hugo Borsani. O Prof. Marcelo concordou que 86 

devemos ter critérios mínimos, mas devemos nos ater também sobre a utilização de outros 87 

recursos, como o PROAP. Disse que no final de abril o CCH elaborou um exercício de 88 

planejamento de utilização dos recursos do Centro. Disse que a participação dos 89 

professores na decisão foi integral. Disse que os laboratórios apoiam a utilização quando 90 

não é possível conseguir recursos por outras fontes. A Profª Valdirene sugeriu que conste 91 
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nas solicitações dos técnicos a relevância dos trabalhos a serem apresentados, detalhando 92 

para o COLAC. O Prof. Saboya disse que hoje é favorável à aprovação, pois ainda não 93 

temos as regras estabelecidas e o Centro já aprovou o afastamento com ônus. O Prof. 94 

Oscar disse que faz parte do Conselho de Centro do CCT e o que nos passaram foi que 95 

cada laboratório receberia um determinado valor e decidiria como gastá-lo. Disse que o 96 

laboratório ao destinar um valor para passagens e o COLAC não aprovar a saída com 97 

ônus, tais recursos não poderiam ser utilizados para outros fins, como aquisição de 98 

material, em função de prazo. O Prof. Edson disse que com o COLAC definindo as regras 99 

o laboratório poderá encaminhar as solicitações com embasamento nos critérios. O Prof. 100 

Edson colocou em apreciação as seguintes solicitações de afastamento do país: i) 101 

afastamento do Prof. Ricardo Bressan-Smith (CI CCTA/LMGV nº 29/12) – participar do The 102 

Anual Meeting of the American Society of Plant Biologists e conferência no Division of Plant 103 

Sciences, na University of Missouri, nos EUA – de 20/07 a 03/08/2012 – aprovado; ii) 104 

afastamento do Prof. Messias Gonzaga Pereira (CI CCTA/LMGV nº 27/12) – participar do 105 

45th Asian and Pacific Coconut Community COCOTECH MEETING e do 16th Steering 106 

Committee Meeting of the International Coconut Genetic Resources Network (COGENT) e 107 

visita a fazendas de coqueiros, na Índia – de 30/06 a 16/07/2012 – aprovado; iii) 108 

afastamento do Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla (CI LENEP/CCT/UENF nº 109 

049/2012) – participar da 53th Annual Logging Symposium, na Colômbia, de 15 a 110 

23/06/2012 – aprovado; iv) afastamento da Profª Silvia Alicia Martinez (CI LEEL/CCH 111 

058/12) - com ônus para a UENF – participar do IX Congresso Luso Brasileiro de História 112 

da Educação, em Portugal – de 22/06 a 02/07/2012 – aprovado com uma abstenção; v) 113 

afastamento do Prof. Viatcheslav Ivanovich Priimenko (CI LENEP/CCT/UENF nº 046/2012) 114 

– participar da Conferência Inverse and III-Posed Problems of a Mathematical Physics, na 115 

Rússia – de 03 a 16/08/2012 – aprovado; vi) afastamento do Prof. Antonio Abel Gonzalez 116 

Carrasquilla (CI LENEP/CCT/UENF nº 050/2012) – participar de eventos em Edinburg, 117 

Escócia e Saint-Cyr Sur Mer-Provence, na França, e visita técnica na Holanda – de 30/06 a 118 

14/07/2012 – aprovado; vii) afastamento do Prof. Jan Schripsema (CI LCQUI/CCT 119 

064/2012) – participar do Congresso EUROMAR 2012, na Irlanda – de 02 a 06/07/2012 – 120 

aprovado; viii) afastamento do Prof. Jan Schripsema (CI LCQUI/CCT 071/12) – participar 121 

de visita científica, em Nova Brunswick/Canadá, e participar do International Congresso on 122 
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Natural Products Research: Global Change, Natural Products and Human Health, nos EUA 123 

– de 23/07 a 03/08/2012 – aprovado; ix) afastamento do TNS Sebastião Décio Coimbra 124 

de Souza (CI CCT/LEPROD nº 074/12) - com ônus para a UENF – participar do XVIII 125 

International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, a ser 126 

realizado em Guimarães, e visita à Universidade do Minho e do Porto, em Portugal, – de 09 127 

a 13/07/2012 – aprovado com duas abstenções; x) afastamento do Prof. Alcimar das 128 

Chagas Ribeiro (CI CCT/LEPROD nº 091/12) - com ônus para a UENF – participar do 129 

XVIII International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, em 130 

Guimarães/Portugal – de 09 a 13/07/2012 – aprovado com uma abstenção. Passando ao 131 

item 04, o Prof. Edson colocou em apreciação os seguintes convênios: i) convênio entre a 132 

UENF e a CAPES - Termo Aditivo - (processo E-26/051.454/06), que tem como objetivo 133 

recursos para atender ao pagamento de custeio no exercício de 2012. A coordenação pela 134 

UENF é da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – aprovado; ii) convênio entre a 135 

UENF e a Comercial Regon Ltda (processo E-26/051.167/12), que tem como objetivo 136 

estabelecer a cooperação entre as partes visando a obtenção de novas cultivares de 137 

coqueiro (Cocus nucifera) e açaí (Euterpe oleracea), bem como a futura produção de 138 

sementes. O coordenador pela UENF é o Prof. Messias Gonzaga Pereira – aprovado; iii) 139 

convênio entre a UENF e Fairfield University (processo E-26/052.613/11), que tem como 140 

objetivo instituir um Programa para receber estudantes de graduação enviados pela 141 

Fairfield University para a UENF. Este Programa irá oferecer aos estudantes uma 142 

oportunidade de estudar e de se beneficiar do ambiente acadêmico e cultural da UENF. A 143 

coordenação pela UENF é da Pró-Reitoria de Graduação (contratual) / e do Prof. Carlos 144 

Ramon Ruiz (técnica) – aprovado. O Prof. Paranhos disse que este é o primeiro convênio 145 

com o exterior incluindo plano de trabalho; iv) convênio entre a UENF e IFF (processo E-146 

26/050.745/07), que tem como objetivo cooperação técnica-científica entre cursos de 147 

Mestrado e/ou Doutorado oferecidos pela UENF e IFF e credenciados pela CAPES. 148 

Permite que pesquisadores da UENF participem como docentes em cursos oferecidos pelo 149 

IFF, como Professores Colaboradores, bem como pesquisadores do IFF participem como 150 

docentes em cursos oferecidos pela UENF, ministrando aulas e/ou orientando discentes, 151 

dentro das linhas de pesquisa em andamento, em cumprimento ao disposto na cláusula 152 

segunda do Convênio nº 032/09. A coordenação pela UENF é do Pró-Reitor de Pesquisa e 153 
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Pós-Graduação - aprovado; v) convênio entre a UENF e o Royal Holloway and Bedford 154 

New College, The University of Manchester (processo E-26/050.953/12), que tem como 155 

objetivo explorar propostas de cooperação científica no campo “Melhoria de Interpretação 156 

de Dados Sísmicos Brasileiros com Estratigrafia Sísmica de Carbonato de Nova Geração”. 157 

O coordenador pela UENF é o Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – aprovado; vi) 158 

convênio entre a UENF, PETROBRAS e Fundação Bio Rio (processo E-26/051.813/10), 159 

que tem como objetivo dilatar o prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos. O 160 

coordenador pela UENF é o Prof. Viatcheslav Ivanovich Priimenko – aprovado; vii) 161 

convênio entre a UENF, PETROBRAS e FUNDENOR (processo E-26/050.385/07), que 162 

tem como objetivo dilatar o prazo por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos. 163 

A coordenadora pela UENF é a Profª Eliane Soares de Souza – aprovado; viii) convênio 164 

entre a UENF e o Instituto Capixaba de Gestão Ltda (processo E-26/051.322/12), que tem 165 

como objetivo estabelecer a forma e as condições pelas quais as partes convenentes se 166 

propõem a desenvolver, continuamente, um programa de mútua colaboração e/ou 167 

cooperação técnica e científica, possibilitando a implementação de ações integradas em 168 

áreas de interesse comum, mais especificamente no estudo em laboratório do uso da lama 169 

do beneficiamento de rochas ornamentais como matéria prima de artefatos para a 170 

construção civil. O coordenador pela UENF é o Prof. Jonas Alexandre – aprovado. 171 

Passando ao item 05 da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação a CI CCD nº 172 

034/2012, com as solicitações de progressão diferenciada e enquadramento dos seguintes 173 

docentes: Prof. Adolfo Horn Junior (progressão diferenciada / faixa XVII / padrão 5); Prof. 174 

Messias Gonzaga Pereira (enquadramento / faixa XVIII / padrão 5) – a progressão 175 

diferenciada e o enquadramento foram aprovados. O Prof. Edson colocou em 176 

apreciação o processo E-26/052.135/05, com solicitação de enquadramento do Prof. Lacir 177 

Jorge Soares. Disse que o Prof. Lacir solicitou enquadramento e a CSCD do CCH atribuiu 178 

a faixa XVII, padrão 5, mas a CCD enquadrou o professor na faixa XVI, padrão 5. Disse 179 

que o Prof. Lacir entrou com recurso na própria CCD, considerando condições de 180 

excepcionalidade do seu currículo, mas na avaliação do recurso a CCD indeferiu o pedido. 181 

Disse que então o Prof. Lacir entrou com recurso no COLAC. Foi definido pelo COLAC 182 

que, embora lotado no CCH, o professor também ministra disciplinas no CCT, e o 183 

processo deverá ser encaminhado à Comissão Setorial de Carreira Docente do CCT 184 
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para avaliação. Passando ao item 6, que trata de Calendários Acadêmicos – Graduação e 185 

Pós-Graduação - para o 2º semestre de 2012, o Prof. Amaral disse que o calendário da 186 

Pós-Graduação está consonante com o da Graduação, com início em 27 de agosto e 187 

encerramento em 22 de dezembro. Disse que para 2013 o início do 1º semestre está 188 

previsto para 4 de março na Graduação e 11 de março na Pós-Graduação. O Prof. Edson 189 

colocou os calendários da Graduação e da Pós-Graduação para o 2º semestre de 2012 em 190 

apreciação, sendo aprovados. Passando ao item 7, sobre minuta de resolução que 191 

estabelece normas para concessão de bolsas de iniciação à docência e de supervisor, a 192 

Profª Rita disse que a ideia é criar um programa próprio de bolsa da Universidade para 193 

iniciação à docência. A Profª Marília disse que é coordenadora do PIBID e hoje a CAPES é 194 

que subsidia. Disse que a CAPES paga 104 bolsas para iniciação à docência. A Profª Rita 195 

disse que na sexta-feira passada houve inauguração de um laboratório no Colégio João 196 

Peixoto com verba deste Programa. A Profª Marília disse que nas escolas parceiras há 197 

professores engajados no Programa, que são os supervisores. Disse que hoje a proposta é 198 

aumentar o número de escolas participantes, que atualmente são dez. Disse, também, que 199 

além de Física e Química queremos ampliar para outras áreas. Disse que a Portaria 260/10 200 

da CAPES estabelece as normas. Foi nomeado como relator o Prof. Rodrigo Caetano. 201 

Passando ao item 8, que trata de minuta de resolução que atualiza a Resolução Consuni nº 202 

02-2004, que estabelece Normas para Estágio Sênior e Pós-Doutoramento de Docentes do 203 

Quadro Permanente da UENF, o Prof. Amaral disse se tratar de uma demanda 204 

institucional, acolhida pelo Reitor, que instituiu comissão do COLAC para elaborar a 205 

minuta. Informou que faz parte da comissão, juntamente com o Prof. Saboya, Prof. Carlos 206 

Rezende e Profª Silvia Martinez. Disse que a resolução em vigor estabelece as normas e a 207 

comissão elaborou a minuta à luz dos dias de hoje. Fez uma explanação sobre a minuta. 208 

Disse que as saídas para o exterior geram um status superior e precisamos trazer isso 209 

para o bojo da instituição. A Profª Daniela sugeriu que no parágrafo único do artigo 210 

segundo sejam explicitadas as atividades acadêmicas que devem ser assumidas por outro 211 

professor, como “atividades acadêmicas em ensino, pesquisa e extensão”. O Prof. Nagipe 212 

disse que não está claro que não pode ser feita a solicitação se não estiver credenciado 213 

atualmente ou se nunca esteve credenciado. O Prof. Carlos Rezende disse que pela 214 

minuta o professor deverá estar credenciado no mínimo há três anos. O Prof. Sérgio disse 215 
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que não podemos ver o fim e sim o meio, pois quando entramos para a instituição temos 216 

condições diferentes de outros que já atuam. Disse que é preciso dar incentivo para o 217 

professor voltar à situação de pesquisador. O Prof. Saboya disse que a questão é que o 218 

professor não pode se credenciar e solicitar em seguida seu afastamento, por isso a 219 

exigência de três anos mínimos de credenciamento. Disse que a resolução foi trabalhada 220 

pensando em capitalizar a saída do professor. O Prof. Nagipe disse que muitas vezes o 221 

Programa não apresenta as condições necessárias para que ele possa se estruturar. O 222 

Prof. Edson disse que às vezes há iniciativa do setor ou do Programa para o 223 

aperfeiçoamento, devendo haver a esta possibilidade, mas por outro lado há aqueles que 224 

não têm condições e solicitam a saída. O Prof. Marcelo indagou em que lugar se encontra 225 

o afastamento sabático nesta discussão. Disse que o afastamento sabático foi uma 226 

conquista nossa e deveríamos ter também uma regulamentação para ele. Disse que 227 

também precisamos regulamentar os afastamentos do corpo técnico administrativo. O 228 

Prof. Carlos Rezende disse que às vezes fica surpreso com discussões que nos remetem 229 

ao início da UENF. Disse que é uma política institucional atender requisitos necessários e se 230 

a ideia é tentarmos desenvolver mecanismos internos, devemos focar na qualidade. Disse 231 

que a justificativa de um Programa não oferecer condições não é justificável. Disse, por 232 

exemplo, que gostaria que a Matemática trabalhasse mais junto com os trabalhos da UENF, 233 

pois há várias questões que necessitam de modelagem matemática. O Prof. Edson sugeriu 234 

que sejam encaminhadas sugestões até o dia 18 de junho para fecharmos esta questão na 235 

próxima reunião. Disse que as sugestões devem ser encaminhadas para o Prof. Amaral. A 236 

sugestão foi aprovada. O Prof. Edson agradeceu o trabalho realizado pela comissão até o 237 

momento. Passando ao item 9, o Prof. Edson informou que por problemas de saúde a Profª 238 

Andréa não conseguiu encaminhar seu parecer sobre resultado de concurso público para 239 

Professor Associado do LCMAT (processo E-26/052.716/11). Passando ao item 10, sobre 240 

Projeto Pedagógico Institucional do PARFOR, o Prof. Carlos Eduardo Batista, relator do 241 

processo, fez a leitura de seu parecer, onde sugere algumas adequações. A Profª Marília 242 

disse que a carga horária inicial era exigência do MEC. Disse que o problema é que alguns 243 

alunos se formaram com a carga reduzida e, por isso, precisamos aprovar. A Profª Rita disse 244 

que a Pedagogia é a única licenciatura que tem uma turma normal e uma turma especial do 245 

PARFOR. Disse que nos demais cursos os alunos PARFOR fazem parte das turmas normais 246 
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e não há mais a segunda licenciatura. O Prof. Carlos Eduardo Batista disse que então 247 

devem ser anexadas somente as ementas da UENF no Projeto. O Prof. Edson disse que é 248 

necessário o encaminhamento das ementas da carga reduzida e a grade e as novas ementas 249 

serão idênticas as das turmas normais da UENF. O Prof. Edson colocou em apreciação o 250 

Projeto Pedagógico Institucional PARFOR, sendo aprovado, ressalvando a necessidade de 251 

atendimento das sugestões feitas pelo relator. Passando ao item 11 da pauta, sobre 252 

critérios que visam disciplinar celebração de convênios com vistas à proteção de produção 253 

intelectual, ficou definido que será encaminhado o parecer do relator para os conselheiros 254 

apreciarem e este tema será examinado na próxima reunião. Passando ao item 12 da pauta, 255 

que trata de solicitação de prorrogação de licença sem vencimento da servidora Isabela Lima 256 

Ribeiro Gomes Barreto (processo E-26/052.932/11), o Prof. Edson fez a leitura da 257 

manifestação do Laboratório de Solos. Colocada em apreciação, a solicitação de prorrogação 258 

de licença sem vencimentos da servidora Isabela Lima Ribeiro Gomes Barreto, para 259 

conclusão de Doutorado, foi aprovada. Passando ao item 13, o Prof. Luis Humberto Castillo 260 

foi nomeado relator do processo 2011/1-1744, que trata de recurso da aluna Thaís Maciel 261 

Silva sobre trancamento de matrícula fora do prazo. Passando ao item 14, foram tratados os 262 

seguintes assuntos: i) vagas para o processo seletivo da PROPPG para o 2º semestre – o 263 

Prof. Amaral disse que foi um trabalho muito bem feito em nível de Programas e da 264 

Câmara, com todas as vagas justificadas. Disse que são as seguintes vagas: a) Ciências 265 

Naturais - 01 de Doutorado; b) Ciência Animal - 01 de Doutorado; c) Produção vegetal – 08 266 

de Mestrado e 04 de Doutorado; d) Engenharia e Ciências dos Materiais – 03 de Mestrado 267 

e 04 de Doutorado; e) Engenharia Civil – 06 de Mestrado e 04 de Doutorado; f) Engenharia 268 

de Reservatório e Exploração – 10 de Mestrado e 06 de Doutorado. O Prof. Edson 269 

colocou em apreciação as vagas da Pós-Graduação para o 2º semestre de 2012, sendo 270 

aprovadas; ii) perfil de 01 vaga de concurso público para Professor Titular do LAMET (CI 271 

LAMET nº 037/2012) (área de conhecimento Meteorologia / Linha de Atuação: 272 

desenvolvimento da meteorologia para o Estado do Rio de Janeiro em uma das seguintes 273 

áreas: Climatologia, Previsão do Tempo, Agrometeorologia, Meteorologia por Satélite, 274 

Interação Oceano Atmosfera, Meteorologia por Radar e Meteorologia de Mesoescala) – 275 

aprovado; iii) perfil de 01 vaga de concurso público para Professor Associado do LAMET (CI 276 

LAMET nº 038/2012) (área de conhecimento Meteorologia / linha de atuação Meteorologia 277 
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Básica) – aprovado; iv) perfil de 01 vaga de concurso público para Professor Associado do 278 

LCFIS (CI CCT/LCFIS nº 068/12) (área de conhecimento Física da Matéria Condensada, 279 

Experimental / linha de atuação Espectroscopia de Raio X, Sistemas Magnéticos, 280 

Espectroscopia de Gases, Fenômenos Fototérmicos) – aprovado; v) perfil de 01 vaga de 281 

concurso público para Professor Associado do LENEP (CI LENEP/CCT/UENF nº 059/2012) 282 

(área de conhecimento Engenharia de Petróleo / linhas de atuação o candidato deve estar 283 

apto a lecionar disciplinas de graduação e pós-graduação relacionada com engenharia de 284 

poço (perfuração, completação e estimulação), elevação e escoamento e processamento de 285 

hidrocarbonetos; deve liderar a linha de pesquisa em engenharia de poço e elevação e 286 

escoamento e coordenar os projetos de pesquisa na área) – aprovado; vi) perfil de 03 vagas 287 

de concurso público para Professor Associado do LEPROD (CI/CCT/LEPROD nº 093/12) (02 288 

vagas na área de conhecimento Engenharia de Produção / linhas de atuação arranjo físico de 289 

máquinas, equipamentos e facilidades; projeto de fábrica e de instalações industriais; tempos 290 

e movimentos; projeto e organização do trabalho; gestão de custos industriais e de serviços; 291 

planejamento de produto e metodologia de projeto de produto; design de produto; gestão de 292 

sistemas de produção; planejamento e controle da produção; planejamento e controle da 293 

capacidade) – (01 vaga na área de conhecimento Engenharia de Produção / linhas de 294 

atuação projeto de rede na cadeia de suprimentos; planejamento agregado em cadeias de 295 

suprimentos; seleção de serviços de transporte; roteirização de veículos; dimensionamento de 296 

frotas; sistemas de informação geográfica e redes de transporte; controle de estoque puxado: 297 

modelo de ponto pedido com incerteza na demanda e do tempo de reabastecimento, modelo 298 

de revisão periódica com incerteza de demanda e sistema min-máx; projeto e layout de 299 

centros de distribuição; arranjo físico de produtos em centros de distribuição; equipamentos 300 

de armazenamento) – aprovado. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Edson encerrou a 301 

reunião às dezessete horas e cinquenta e cinco minutos, agradecendo a presença de todos.  302 
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