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ATA DA 158ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

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

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

Acadêmico, para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 157ª 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 – Perfis de 5 

concurso público para Professor Associado: LFBM/CBB – CI CBB nº 084/2012; LECIV/CCT – 6 

CI CCT nº 124/12; 07 – Reabertura de edital de concurso público para Professor Associado 7 

do LSOL/CCTA – CI LSOL n° 018/2012; 08 – Minuta de Resolução que estabelece normas 8 

para concessão de bolsas de iniciação à docência e de supervisor – parecer da relatoria; 09 9 

– Minuta de Resolução que atualiza a Resolução Consuni nº 02-2004 - Estabelece Normas 10 

para Estágio Sênior e Pós-Doutoramento de Docentes do Quadro Permanente da UENF; 11 

10 – Resultado de concurso público para Professor Associado do LCMAT (processo E-12 

26/052.716/11) - parecer da relatoria; 11 - Critérios que visam disciplinar celebração de 13 

convênios com vistas à proteção de produção intelectual (E-26/052.247/11) – parecer da 14 

relatoria; 12 - Recurso da aluna Thaís Maciel Silva sobre trancamento de matrícula fora do 15 

prazo – parecer da relatoria; 13 - Solicitação da aluna Keila Figueira Araújo de 16 

reconsideração de despacho de desligamento – CI SECACAD 066/2012; 14 - Recurso do 17 

aluno Eduardo Nolasco Gomes Rodrigues sobre desligamento em virtude de reprovações em 18 

disciplina; 15 -  Escola de Extensão – Regimento Interno (processo E-26/051.408/12); 16 - 19 

Assuntos Diversos. Estavam presentes: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que presidiu 20 

a reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Antonio Teixeira do Amaral 21 

Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora 22 

de Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 23 

Comunitários; Profª Daniela Barros de Oliveira - representante dos Chefes de Laboratório 24 

do CCTA; Prof. Antonio Gesualdi Júnior - representante dos Chefes de Laboratório do 25 

CCTA; Prof. Carlos Eduardo Batista de Sousa – representante dos Chefes de Laboratório 26 

do CCH; Prof. Hugo Alberto Borsani Cardozo - representante dos Chefes de Laboratório do 27 

CCH; Profª Valdirene Moreira Gomes - representante dos Chefes de Laboratório do CBB; 28 

Profª Francisca Maria Alves Pinheiro - representante dos Chefes de Laboratório do CCT; 29 

Prof. Sérgio Luis Gonzalez Garcia - representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. 30 

Rodrigo da Costa Caetano – representante dos docentes do CCH; Prof. Leandro Rabello 31 

Monteiro – representante dos docentes do CBB; Profª Isabel Candia Nunes Cunha – 32 

representante da Câmara de Graduação; Prof. Luis Humberto Castillo Estrada – 33 

representante da Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários; e como convidados: Prof. 34 

Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Sr. Antonio 35 

Constantino de Campos – Chefe de Gabinete. Justificaram ausência: Sr. Edson Terra 36 

Azevedo Filho; Prof. Carlos Eduardo de Rezende; Prof. Manuel Antonio Molina Palma; e 37 

Prof. Fernando Saboya. O Reitor agradeceu a presença de todos e deu boas vindas aos 38 

novos conselheiros, Prof. Leandro Rabello e Prof. Antonio Gesualdi. Passando ao item 01 39 

da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 157ª reunião, sendo 40 

aprovada com uma abstenção. Passando ao item 02, o Reitor fez os seguintes informes: 41 

i) foi realizada reunião do Conselho Curador no último dia 11 de julho, quando foi tratada a 42 

questão da avaliação institucional, com a preocupação daquele Conselho com nossos 43 
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cursos, para mantermos o nível dos que são bem avaliados e melhorarmos os que 44 

obtiveram conceito 3. Disse que tratou-se, também, da avaliação do Plano Plurianual - 45 

PPA; ii) foi realizado na primeira semana de julho o IV Congresso Fluminense de Iniciação 46 

Científica e Tecnológica – CONFICT. Passou a palavra ao Prof. Amaral, que disse que o 47 

evento foi realizado em conjunto com o IFF e a UFF e esta união está sendo muito 48 

proveitosa para nós. Disse que o foco do evento foi a Internacionalização e foram feitas 49 

1101 inscrições, com 30 apresentações orais e 500 painéis. Agradeceu a participação da 50 

comunidade universitária; iii) o Governo Estadual informou que deverá fazer 51 

contingenciamento de recursos este ano. Disse que é uma notícia ruim para nós e estamos 52 

aguardando a posição do Governo sobre de quanto seria o valor do contingenciamento. 53 

Enfatizou que estamos atentos para esta questão. O Sr. Constantino informou que 54 

verificamos hoje no Estado, não somente no âmbito do Executivo, mas também no Judiciário 55 

e Procuradoria Geral do Estado, uma preocupação para se estruturar as Comissões de Ética. 56 

Disse que participou de reunião convocada pela Secretaria da Casa Civil sobre este tema. 57 

Disse que há Decreto de maio de 2012 determinando que os órgãos do Governo Estadual 58 

tenham as suas Comissões de Ética e, com isso, agora temos a missão de constituí-la. A 59 

Profª Francisca informou que já foi realizada a licitação para a instalação do radar 60 

meteorológico em Macaé. O Prof. Nagipe informou que o INEA agendou reunião para o 61 

dia 24 de julho para tratarmos de convênio. Disse que participará da referida reunião junto 62 

com o Prof. Paulo Pedrosa. O Reitor solicitou as seguintes inclusões na pauta: i) processo 63 

que trata de residência médica veterinária; ii) dois convênios que chegaram ao Gabinete 64 

após o encaminhamento da listagem aos conselheiros; iii) perfil de vaga de concurso para 65 

Professor Associado do CBB; iv) afastamento do país, que também chegou após o 66 

encaminhamento da listagem. A solicitação foi aprovada. Passando ao item 03 da pauta, 67 

o Reitor colocou em apreciação solicitações de afastamento do país que foram aprovadas 68 

“ad referendum” do COLAC em função do prazo: i) CI CCT/MAV nº 75/2012 – afastamento 69 

da Profª Ana Lúcia Diegues Skury para participar do World Congresso n Engineering - WCE 70 

2012, em Londres, e de visita técnica ao Laboratoire de Physique de La Matiere Condensee et 71 

Nanostructures da Université Claude Bernard Lyon, na França – de 03 a 13/07/2012 – 72 

homologado; ii) CI CCT/MAV nº 72/2012 – afastamento da TNS Shirlene Chagas para 73 

participar do World Congresso on Engineering - WCE 2012, em Londres – de 03 a 07/07/2012 74 

– homologado; iii) CI PROGRAD/UENF nº 217/2012 – afastamento da Profª Ana Beatriz 75 

Garcia para participar de visita a várias Universidades em Portugal, com a finalidade de 76 

consolidação de convênios, de 20/07 a 07/08/2012 – homologado; iv) CI CBB nº 098/2012 – 77 

afastamento da Profª Denise Saraiva Dagnino para participar do International Congresso 78 

Natural Products Research: Global, Natural Products and Human Health, em Nova Iorque/EUA 79 

– de 24/07 a 03/08/2012 – homologado. O Reitor colocou em apreciação as seguintes 80 

solicitações de afastamento do país: i) CI CJLO/LQFPP/CBB nº 10/2012 – afastamento do 81 

Prof. Carlos Jorge Logullo de Oliveira para cumprir atividades relacionadas ao Projeto de 82 

Cooperação entre a UENF, a UFRGS, e a Universidade de Hokkaido, no Japão – de 28/07 a 83 

29/08/2012 – aprovado; ii) CI UENF/CCTA/LFIT/HORT nº 13/2012 – afastamento da Profª 84 

Janie Mendes Jasmim para participar da 58th Annual Meeting of The Interamerican Society for 85 

Tropical Horticulture y XVI Congreso de La Sociedad Peruana de Horticultura, em Lima/Peru – 86 

de 01 a 09/09/2012 – aprovado; iii) CI CCT/LCFIS nº 079/2012 – afastamento da Profª Marília 87 

Paixão Linhares e do Prof. Roberto Weider de Assis Franco para participar de missão de 88 

trabalho na Universidade de Coimbra, em Portugal – de 03 a 21/09/2012 – aprovado; iv) CI 89 

CCTA/LMGV nº 33/2012 – afastamento do Prof. Jurandi Gonçalves de Oliveira para participar 90 
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do XXIX Reunión Argentina de Fisiologia Vegetal, em Mar del Plata/Argentina – de 17 a 91 

20/09/2012 – aprovado; v) CI CBB nº 099/2012 – afastamento da Profª Ângela Pierre Vitória 92 

para participar do XXIX Reunión Argentina de Fisiologia Vegetal, em Mar del Plata/Argentina – 93 

de 17 a 20/09/2012 – aprovado; vi) CI UENF/CCTA/LRMGA nº 080/2012 – afastamento da 94 

Profª Celia Raquel Quirino para participar do XXXVII Congresso de La Sociedad Española de 95 

Ovinotecnia y Caprinotecnia, na Espanha – de 18 a 28/09/2012 – aprovado; vii) CI 96 

LENEP/CCT/UENF nº 062/2012 – afastamento do Prof. Hélio Jorge Portugal Severiano Ribeiro 97 

para participar de excursão de campo em rochas carbonáticas na Bacia de Neuquén, na 98 

Argentina – de 13 a 21/10/2012 – aprovado; CI CCH/LCL nº 48 - afastamento do Prof. Carlos 99 

Eduardo Batista de Sousa (com ônus para a UENF – cota descentralizada do CCH) para 100 

participar do VIII Encuentro de Filosofia e Historia de La Ciencia del Cono Sur, em 101 

Santiago/Chile – de 14 a 21/10/2012 – aprovado. O Reitor colocou em apreciação solicitação 102 

de alteração em pedidos de afastamentos do país do Prof. Geraldo Márcio Timóteo, constantes 103 

nas CI’s Direção/CCH nº 086/12 e Direção/CCH nº 105/12. Disse que os referidos pedidos 104 

foram aprovados sem ônus para a UENF e, agora há a solicitação de republicação no DOERJ 105 

de afastamento com ônus para a UENF. Colocados em apreciação, os pedidos foram 106 

aprovados, ressaltando que os referidos ônus para a UENF serão subtraídos dos recursos 107 

descentralizados do CCH. Passando ao item 04, o Reitor colocou em apreciação os 108 

seguintes convênios: i) convênio entre a UENF, PETROBRAS e FUNDENOR (processo E-109 

26/050.131/07). Este Aditivo 8 tem como objetivo dilatar o prazo por mais 180 (cento e oitenta) 110 

dias corridos, a partir de 12/06/2012. O Coordenador pela UENF é o Prof. Fernando Saboya de 111 

Albuquerque Junior– aprovado; ii) convênio entre a UENF, PETROBRAS e FUNDENOR 112 

(processo E-26/051.066/07). O objetivo deste Termo Aditivo é dilatar o prazo por mais 365 113 

(trezentos e sessenta e cinco) dias corridos. O Coordenador pela UENF é o Prof. Adolfo Puime 114 

Pires– aprovado; iii) convênio entre a UENF, CAPES e FNDE (processo E-26/050.316/10). O 115 

objetivo deste Termo Aditivo é prorrogar a vigência do Convênio nº 657437/2009. A 116 

Coordenação pela UENF é da Pró-Reitoria de Graduação – aprovado; iv) convênio entre a 117 

UENF e USGS (processo E-26/051.036/12), que tem como objetivo trabalho colaborativo 118 

entre as instituições, a ser desenvolvido nos sistemas lagunares costeiros do Estado do 119 

Rio de Janeiro. O Coordenador pela UENf é o Prof. Carlos Ramon Ruiz-Miranda – 120 

aprovado; v) convênio entre a UENF, Queiroz Galvão Energética S.A., FUNDENOR e 121 

Jordão Consultoria e Projetos Ltda (processo E-26/051.715/12), que tem como objetivo 122 

desenvolvimento do Projeto intitulado “Construção de planta piloto de geração de energia 123 

elétrica através de biodigestores em uma fazenda experimental associada ao parque de 124 

energias renováveis da UENF”. O Coordenador pela UENF é o Prof. Paulo Roberto Nagipe 125 

da Silva – aprovado. Passando ao item 05 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a CI 126 

CCCTA 016/2012, com as solicitações de progressão diferenciada dos seguintes técnicos 127 

administrativos: Carlos Eduardo Azevedo Miranda (faixa XVI / padrão 5); Luciano Alves 128 

Vitorino (faixa IX / padrão 5); Pedro Alves Cabral Filho (faixa IX / padrão 5); Ricardo 129 

Monteiro Soares (faixa III / padrão 5) – as progressões diferenciadas foram aprovadas. 130 

O Reitor colocou em apreciação a CI CCCTA 017/2012, com solicitação de progressão 131 

diferenciada do técnico administrativo Ronaldo Lerner (faixa IX / padrão 5) – a progressão 132 

diferenciada foi aprovada. Passando ao item 6, o Reitor colocou em apreciação os 133 

seguintes documentos: i) CI CBB nº 084/2012, com perfil para 01 vaga de concurso público 134 

para Professor Associado do Laboratório de Fisiologia e Bioquímica de Microrganismos 135 

(LFBM) – área de conhecimento: Fisiologia e Bioquímica de Microrganismos – linhas de 136 

atuação: atuar em ensino e em pesquisas na área de Bioquímica de Microrganismos e/ou 137 

Fisiologia de Microrganismos e/ou Biologia Molecular de Microrganismos, com comprovada 138 
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atuação nestas áreas - aprovado; ii) CI CBB nº 110/2012, com perfil para 01 vaga de 139 

concurso público para Professor Associado do Laboratório de Fisiologia e Bioquímica de 140 

Microrganismos (LFBM) – área de conhecimento: Fisiologia e Bioquímica de 141 

Microrganismos – linhas de atuação: atuar em ensino e em pesquisas na área de 142 

Bioquímica de Microrganismos e/ou Fisiologia de Microrganismos e/ou Biologia Molecular 143 

de Microrganismos, com comprovada atuação nestas áreas - aprovado; iii) CI CCT nº 144 

124/12, com os seguintes perfis: a) 01 vaga de concurso público para Professor Associado 145 

do Laboratório de Engenharia Civil (LECIV) – área de conhecimento: Engenharia Civil / 146 

Estruturas – linhas de atuação: Ensino de Graduação e Pós-Graduação e Pesquisa nas 147 

áreas de mecânica estrutural e de métodos numéricos aplicados à análise estrutural - 148 

aprovado; b) 01 vaga de concurso público para Professor Associado do Laboratório de 149 

Engenharia Civil (LECIV) – área de conhecimento: Engenharia Civil / Estruturas – linhas de 150 

atuação: Ensino de Graduação e Pós-Graduação e Pesquisa na área de análise 151 

experimental em estruturas – aprovado; c) 01 vaga de concurso público para Professor 152 

Associado do Laboratório de Engenharia Civil (LECIV) – área de conhecimento: 153 

Engenharia Civil / Geotecnia – linhas de atuação: Ensino de Graduação e Pós-Graduação 154 

e Pesquisa nas áreas de Geotecnia Ambiental e Recursos Hídricos – aprovado. Passando 155 

ao item 7, sobre solicitação de reabertura de edital de concurso público para Professor 156 

Associado do LSOL/CCTA (CI LSOL n° 018/2012), o Reitor disse que se trata de uma vaga 157 

para Professor Associado na área de conhecimento “Mineralogia e Manejo de Solos”, cujo 158 

concurso realizado não teve candidato aprovado. Colocada em apreciação, a solicitação foi 159 

aprovada. Passando ao item 8, que trata de minuta de resolução que estabelece normas 160 

para concessão de bolsas de iniciação à docência e de supervisor (processo E-161 

26/051.415/12), o Prof. Rodrigo fez a leitura de seu parecer, com algumas sugestões, sendo 162 

favorável à aprovação da minuta. A Profª Ana Beatriz agradeceu o relato do Prof. Rodrigo. 163 

Ressaltou a importância do PIBID para a UENF. Colocado em apreciação, o parecer do 164 

relator foi aprovado. Passando ao item 9, que trata de minuta de resolução que atualiza a 165 

Resolução Consuni nº 02-2004 (Estabelece Normas para Estágio Sênior e Pós-166 

Doutoramento de Docentes do Quadro Permanente da UENF), o Prof. Amaral disse que a 167 

comissão que trabalhou nesta questão foi formada por ele, pelo Prof. Fernando Saboya, 168 

Prof. Carlos Eduardo de Rezende e Profª Silvia Martinez. Disse que a minuta sugerida foi 169 

apresentada na última reunião e foi dado um prazo para os conselheiros encaminharem 170 

sugestões para serem apreciadas nesta reunião, mas não recebemos nenhuma sugestão. 171 

Considerou que a nova resolução deve estar à luz da Lei 4.800. Sugeriu que ao pleitear o 172 

pós-doutoramento o docente deve estar regularmente participando de atividades de 173 

ensino, pesquisa e extensão. O Prof. Carlos Eduardo Batista indagou se a participação 174 

nestas atividades teria que ser ao mesmo tempo. O Prof. Amaral respondeu que não, que 175 

deveriam estar participando com regularidade, mas não ao mesmo tempo. Foi definido que 176 

a instituição onde será realizado o estágio pós-doutoral deverá ser de excelência. O Reitor 177 

colocou em apreciação a minuta de Resolução, sendo aprovada por unanimidade. 178 

Passando ao item 10, sobre resultado de concurso público para Professor Associado do 179 

LCMAT (processo E-26/052.716/11), o Reitor fez a leitura do parecer da relatora, Profª 180 

Andréa Arnholdt, favorável à homologação do resultado do concurso. A Profª Francisca 181 

disse que há necessidade de professor de Matemática e se faz necessário a homologação 182 

deste resultado para que seja aberto novo edital. O Reitor colocou em apreciação o parecer 183 

da relatoria, favorável a homologação do resultado do concurso, sendo aprovado. Passando 184 

ao item 11 da pauta, sobre critérios que visam disciplinar celebração de convênios com vistas 185 
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à proteção de produção intelectual, houve entendimento do Colegiado, em função da 186 

ausência do relator, Prof. Fernando Saboya, que este tema será discutido na próxima reunião. 187 

Passando ao item 12 da pauta, que trata de recurso da aluna Thaís Maciel Silva sobre 188 

trancamento de matrícula fora do prazo, o Prof. Castillo explanou sobre a solicitação da 189 

aluna. A Profª Ana Beatriz disse que a aluna solicitou trancamento já fora do prazo. Disse 190 

que na Câmara de Graduação sempre tentamos nos colocar no lugar dos alunos, mas 191 

precisamos seguir as normas e nos ater aos fatos. A Profª Isabel disse que na Câmara de 192 

Graduação avaliamos as questões e tentamos, sempre que possível, ir em prol do aluno. 193 

Disse que com o ENEM o aluno desligado pode ingressar novamente e aproveitar muita coisa 194 

já realizada. O Sr. Constantino chamou atenção para o fato de que o Tribunal de Contas do 195 

Estado (TCE) muitas vezes nos questiona e nos alerta que temos regras estabelecidas e 196 

qualquer desvio em relação às mesmas incorremos no risco de improbidade. Disse que o 197 

Ministério Público também é atento a casos de utilização equivocada de medidas diferentes 198 

para casos semelhantes. Disse que o precedente é um grande problema que podemos ter. A 199 

Profª Ana Beatriz disse que independente do prazo levado pela ASJUR para analisar este 200 

caso, ao dar entrada no requerimento a aluna já o fez fora do prazo. O Prof. Amaral disse 201 

que precisamos preservar a legislação que nós mesmos aprovamos. Disse que nós 202 

compomos o Sistema Acadêmico. O Prof. Castillo disse que baseado nas informações aqui 203 

colocadas, recomenda o indeferimento da solicitação da aluna. Colocado em apreciação, o 204 

recurso da aluna foi indeferido por unanimidade. Passando ao item 13, sobre solicitação 205 

da aluna Keila Figueira Araújo de reconsideração de despacho de desligamento (CI 206 

SECACAD 066/2012), o Prof. Amaral explanou sobre a solicitação da aluna. Disse que ela 207 

cumpriu, até o 2º semestre de 2011, 26 créditos e completou 36 meses na data máxima para 208 

aprovação. Disse que a aluna teria que três meses antes da referida data final solicitar a 209 

prorrogação e foi alertada em tempo hábil sobre esta necessidade. Disse que a aluna fez a 210 

solicitação quando já se encontrava desligada. Informou que o Colegiado do Curso analisou a 211 

solicitação de prorrogação e indeferiu. Disse que em 20 de abril ela solicitou autorização 212 

extraordinária de matrícula na SECACAD e a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação 213 

analisou e indeferiu a solicitação por não atender ao Regimento. Disse que então a aluna 214 

recorreu ao COLAC alegando que o Regimento é falho no que se refere ao reingresso, mas 215 

não é isto que estamos julgando. O Reitor colocou em apreciação e a solicitação da aluna 216 

foi indeferida por unanimidade. Passando ao item 14, sobre recurso do aluno Eduardo 217 

Nolasco Gomes Rodrigues, sobre desligamento em virtude de reprovações em disciplina, a 218 

Profª Ana Beatriz explanou sobre a solicitação do aluno. Colocado em apreciação, o 219 

recurso do aluno foi indeferido, com uma abstenção. Passando ao item 15, que trata do 220 

Regimento Interno da Escola de Extensão (processo E-26/051.408/12), foi nomeado como 221 

relator o Prof. Hugo Borsani. Passando ao item 16 da pauta, o Prof. Antonio Gesualdi foi 222 

nomeado como relator do processo que trata da Residência Médica Veterinária. Nada mais 223 

havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às dezesseis horas e quarenta minutos, 224 

agradecendo a presença de todos.  225 

 

 

 

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


