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ATA DA 159ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

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

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

Acadêmico, para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 158ª 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 

Solicitações de afastamentos para Pós-Doutoramento: Profª Dora Maria Villela José – 6 

processo E-26/051.618/12; Prof. Marcelo Trindade Nascimento – processo E-26/051.619/12; 7 

07 – Solicitação do Técnico Administrativo Josias Alves Machado de liberação de carga 8 

horária para cursar Mestrado – processo E-26/051.288/12; 08 – Perfil de vaga para Professor 9 

Titular do CCH – CI/Direção/CCH nº 125/12; 09 – Critérios que visam disciplinar celebração 10 

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

parecer da relatoria; 10 – Parecer da comissão nomeada para estabelecer critérios para 12 

solicitações de afastamento para eventos com ônus para a instituição; 11 - Regimento 13 

Interno da Escola de Extensão (processo E-26/051.408/12) – parecer da relatoria; 12 - 14 

Residência Médica Veterinária – processo E-26/050.726/12 - parecer da relatoria; 13 - 15 

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Meteorologia – processo E-26/052.690/11; 16 

14 - Assuntos Diversos. Estavam presentes: Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor, que 17 

presidiu a reunião; Profª Adriana Jardim de Almeida – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-18 

Graduação em exercício; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo 19 

Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Profª Daniela 20 

Barros de Oliveira - representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Prof. Antonio 21 

Gesualdi Júnior - representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Prof. Carlos Eduardo 22 

Batista de Sousa – representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. Hugo Alberto 23 

Borsani Cardozo - representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Profª Valdirene 24 

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

Alves Pinheiro - representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Sérgio Luis 26 

Gonzalez Garcia - representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Manuel Antonio 27 

Molina Palma – representante dos docentes do CCT; Prof. Fernando Saboya A. Junior – 28 

representante da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Isabel Candia Nunes 29 

Cunha – representante da Câmara de Graduação; Prof. Luis Humberto Castillo Estrada – 30 

representante da Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários; e como convidados: Prof. 31 

Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral; Sr. Ricardo Pohlmann. Justificaram 32 

ausência: Prof. Carlos Eduardo de Rezende; Prof. Leandro Rabello Monteiro. O Prof. 33 

Edson agradeceu a presença de todos e informou que o Reitor está participando do 34 

lançamento do Programa Inova Petro, no Rio de Janeiro. O Prof. Edson solicitou inclusão 35 

na pauta de recurso de aluno de Pós-Graduação ao COLAC. Disse que para este assunto 36 

deveremos nomear um relator para analisar o processo. A Profª Adriana solicitou que este 37 

tema fique para a próxima reunião, quando o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, 38 

Prof. Amaral, estará presente. Após análise, o COLAC aprovou a inclusão do recurso do 39 

aluno na pauta desta reunião. Passando ao item 01 da pauta, o Prof. Edson colocou em 40 

apreciação a minuta da ata da 158ª reunião, sendo aprovada com duas abstenções. 41 

Passando ao item 02, o Prof. Edson fez os seguintes informes: i) já enviamos alguns 42 

alunos de Graduação ao exterior por conta do Programa Ciência Sem Fronteiras. A Profª 43 
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Adriana informou que serão 12 alunos pela cota do CNPq. A Profª Ana Beatriz disse que 44 

pela CAPES dois estudantes conseguiram ir para os Estados Unidos; ii) o Prof. Logullo está 45 

no Japão participando de missão diplomática em busca de entendimentos de cooperação 46 

com Universidades locais; iii) em setembro participaremos em Cuba do Fórum Brasil/Cuba 47 

para a Sociedade do Conhecimento, abrangendo áreas de Pós-Graduação e Graduação. 48 

Disse que várias instituições brasileiras estarão participando. Solicitou que quem tiver 49 

intenção de entendimento com Cuba ou que tenha entendimentos em andamento que o 50 

procure antes da viagem; iv) um estudante de Pós-Graduação entrou na Justiça, após perder 51 

os recursos internamente, e saiu recentemente a sentença do Juiz dando ganho de causa 52 

para a Universidade; v) na próxima quinta-feira, 16 de agosto, a UENF comemorará 19 anos 53 

e será realizada Sessão Solene do Conselho Universitário às 15 horas. Disse que às 14 horas 54 

haverá inauguração de quadro contendo a foto do Prof. Almy na galeria de ex-Reitores. Disse 55 

que, a após esta inauguração, haverá cerimônia de descerramento de placa dando o nome 56 

do Prof. Romeu Vianni ao Centro de Convivência localizado ao lado do CCTA; vi) a SECT 57 

desmarcou a reunião sobre indicadores de avaliação das Universidades, sendo que a mesma 58 

será realizada em nova data ainda não definida; vii) foi realizada na UENF, no último dia 10 59 

de agosto, reunião do Conselho Curador, com a presença do Secretário de Ciência e 60 

Tecnologia. Disse que a pauta tratou, entre outras coisas, sobre a política das Universidades. 61 

Disse que o tema Dedicação Exclusiva (DE) cai em questões conceituais complicadas. Disse 62 

que ao se discutir DE outras questões são incluídas. Disse que houve sinalização que já 63 

haveria um acordo da UERJ com o Governo para ter a DE. Disse que a realidade da UERJ é 64 

bem diferente da UENF, pois a UERJ é muito heterogênea. Disse que para possamos ter 65 

uma perspectiva de sinal verde do Governo devemos primeiro analisar qual será a proposta 66 

apresentada para a UERJ. Considerou que devemos começar a equacionar uma proposta 67 

para apresentar ao Governo. O Prof. Nagipe informou que de hoje ao dia 16 de agosto será 68 

realizado o 1º Seminário Pró-Jovem. Passando ao item 03 da pauta, o Prof. Edson colocou 69 

em apreciação as seguintes solicitações de afastamento do país: i) CI LESCE/CCH/UENF 70 

nº 089/12 – afastamento da Profª Wania Amélia B. Mesquita (com ônus para a UENF) 71 

para participar do 5º Congresso IBERO – Americano de Pesquisa Qualitativa em Saúde, 72 

em Lisboa/Portugal – de 09 a 15/10/2012 – aprovado; ii) CI CBB nº 129/2012 – 73 

afastamento do Prof. Carlos Ramon Ruiz Miranda para ministrar curso pós-congresso 74 

“Estudio Y Conservación de Primates em Hábitats Transformado”, no México – de 18 a 75 

27/08/2012 – aprovado; iii) CI LEF 70/2012 – afastamento do Prof. Ricardo M. de Souza 76 

para ministrar minicurso na Universidade Del Litoral, na Argentina, de 07 a 11/08/2012 – 77 

homologado o “ad referendum”; iv) CI PIBIC/UENF nº 063/2012 – afastamento da Profª 78 

Adriana Jardim de Almeida para participar da 24ª Conferência Européia de Educação 79 

Internacional, em Dublin/Irlanda – de 09 a 16/09/2012 – aprovado; v) CI CBB nº 112/2012 80 

– afastamento do Prof. Edésio José Tenório de Melo para participar do International 81 

Conference on Heavy Metal in the Environment 2012, em Roma/Itália – de 21 a 28/09/2012 82 

– aprovado; vi) CI CBB nº 120/2012 – afastamento do Prof. Carlos Eduardo de Rezende 83 

para participar do Third Symposium on the Ocean in High – CO2 Word, na Califórnia – de 84 

22/09 a 02/10/2012 – aprovado; vii) CI UENF/CCTA/LRMGA nº 104/2012 – afastamento 85 

da Profª Celia Raquel Quirino para participar do XIII Simpósio Iberoamericano sobre 86 

Conservacion y Utilizacion de Recursos Zoogenéticos, no Paraguai – de 22 a 26/10/2012 – 87 

aprovado. O Prof. Edson colocou em apreciação as seguintes solicitações de alteração 88 

em período de afastamento do país: CI LCFIS s/nº, de 09/08/2012 – afastamento dos 89 

Professores Marília Paixão Linhares e Roberto Weider de Assis Franco para participarem 90 
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de missão de trabalho na Universidade de Coimbra, em Portugal – alterando o período de 91 

03 a 21/09/2012 para 10 a 28/09/2012 - solicitação aprovada; CI UENF/CCTA/LRMGA nº 92 

112/2012 – afastamento da Profª Celia Raquel Quirino para participar do XXXVII 93 

Congresso de La Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia, na Espanha – 94 

alterando o período de 18 a 28/09/2012 para 17/09 a 01/10/2012 – solicitação aprovada. 95 

Passando ao item 04, o Prof. Edson colocou em apreciação os seguintes convênios: i) 96 

convênio entre a UENF, PETROBRAS e FUNDENOR (processo E-26/052.212/07). O 97 

objetivo deste Aditivo é dilatar o prazo de vigência do Convênio Específico nº 6 ao Termo 98 

de Cooperação CENPES-0050.0029962.07.4, por mais 420 (quatrocentos e vinte) dias 99 

corridos, a partir de 14/08/2012. O Coordenador pela UENF é o Prof. Carlos Eduardo de 100 

Rezende – aprovado; ii) convênio entre a UENF, Universidad Metropolitana (EUA) e 101 

Universidad Del Este (EUA) (processo E-26/051.725/09). O objetivo deste convênio é 102 

relação contínua de janeiro de 2012 a maio de 2014 para benefício mútuo de cada uma 103 

das instituições, para apoio de seus esforços culturais e para 05 outras facilidades listadas 104 

no instrumento. O Coordenador pela UENF é o Prof. Carlos Eduardo de Rezende – 105 

aprovado; iii) convênio entre a UENF, PETROBRAS e FUNDENOR (processo E-106 

26/050.387/07). O objetivo deste Aditivo é dilatar o prazo por mais 180 (cento e oitenta) 107 

dias corridos. A Coordenação pela UENF é da Profª Roseane Marchezi Misságia – 108 

aprovado. Passando ao item 05 da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação a CI 109 

CCD 062/2012, com as solicitações de progressão diferenciada e enquadramentos dos 110 

seguintes docentes: Carlos Eurico Pires F. Travassos (faixa XVII / padrão 5) - progressão 111 

diferenciada aprovada; Flávio Augusto Soares Graça (faixa XV / padrão 5) – 112 

enquadramento aprovado; Isabel Cândia Nunes da Cunha (faixa XVII / padrão 5) - 113 

enquadramento aprovado; Ivo José Curcino Vieira (faixa XIX / padrão 5) - 114 

enquadramento aprovado; José Carlos Mendonça (faixa XV / padrão 3) - 115 

enquadramento aprovado; Marta Simone Mendonça Freitas (faixa XV / padrão 5) - 116 

enquadramento aprovado; Wânia Amélia Belchior Mesquita (faixa XVII / padrão 5) - 117 

enquadramento aprovado. Passando ao item 6, o Prof. Edson colocou em apreciação 118 

os seguintes documentos: i) Processo E-26/051.618/12, com solicitação de afastamento para 119 

Pós-Doutoramento da Profª Dora Maria Villela José, a ser realizado na Universidade de 120 

Edinburgo, na Escócia, no período de 22/11/2012 a 21/11/2013 – aprovado; ii) Processo E-121 

26/051.619/12, com solicitação de afastamento para Pós-Doutoramento do Prof. Marcelo 122 

Trindade Nascimento, a ser realizado na Universidade de Edinburgo, na Escócia, no período 123 

de 22/11/2012 a 21/11/2013 – aprovado. Passando ao item 7, que trata de solicitação do 124 

Técnico Administrativo Josias Alves Machado de liberação de carga horária para cursar 125 

Mestrado (processo E-26/051.288/12), foi nomeado como relator o Prof. Manuel Antonio 126 

Molina Palma. Passando ao item 8, o Prof. Edson colocou em apreciação perfil de 01 127 

vaga de concurso público para Professor Titular do LESCE/CCH (CI/Direção/CCH nº 125/12), 128 

para a área de conhecimento Sociologia e área de atuação “Experiência relevante em 129 

docência e pesquisa em Sociologia ou Ciências Sociais. O perfil foi aprovado. Passando ao 130 

item 9, o Prof. Saboya explanou sobre seu parecer referente aos critérios que visam 131 

disciplinar celebração de convênios com vistas à proteção de produção intelectual, constante 132 

no Processo E-26/052.247/11. O Prof. Molina disse que a preparação da minuta atendeu a 133 

Lei de Inovação e a leitura do relator foi importante para esclarecer e acrescentar. Colocada 134 

em apreciação, a minuta foi aprovada, devendo apenas serem feitas as correções 135 

sugeridas pelo relator em seu parecer. Passando ao item 10, o Prof. Edson informou que 136 

a comissão nomeada para estabelecer critérios para solicitações de afastamento para 137 
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eventos com ônus para a instituição ainda não emitiu seu parecer. Passando ao item 11 da 138 

pauta, que trata do Regimento Interno da Escola de Extensão e de resolução que visa 139 

regulamentar o provimento e aplicação de recursos de cursos de extensão, o Prof. Hugo 140 

fez a leitura de seu parecer, favorável à sua aprovação com algumas sugestões de ajustes. 141 

O Prof. Nagipe disse que concorda com as sugestões do relator e que as mesmas não 142 

alteram muito a minuta. Disse que teremos cursos de extensão gratuitos, mas os de 143 

especialização poderemos cobrar. Disse que os cursos poderão ser de pequena, média e 144 

longa duração. Informou que estamos recebendo várias demandas de cursos. O Prof. Edson 145 

colocou o Regimento Interno da Escola de Extensão e a resolução que visa regulamentar o 146 

provimento e aplicação de recursos de cursos de extensão em apreciação, sendo 147 

aprovados, devendo serem feitas as sugestões do relator. Passando ao item 12 da 148 

pauta, o Prof. Antonio Gesualdi fez a leitura de seu parecer sobre Residência Médica 149 

Veterinária, onde faz algumas sugestões, como o número de vagas e o processo seletivo, 150 

que deverão ser definidos no edital, sendo favorável à sua aprovação. O Prof. Edson 151 

colocou em apreciação o parecer do relator, sendo aprovado. Passando ao item 13, 152 

sobre Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Meteorologia, a Profª Ana Beatriz 153 

informou que o processo tramitou pela Câmara de Graduação, sendo aprovado em 17 de 154 

julho. Disse que se coloca a disposição do relator caso surjam dúvidas. Foi nomeada como 155 

relatora a Profª Daniela Barros. Passando ao item 14, o Prof. Edson colocou em discussão 156 

o recurso do aluno Bruno Magno Gomes Ramos (processo E-26/052.354/12), o Prof. Saboya 157 

disse que Bruno foi um excelente aluno, tendo defendido sua dissertação e se inserido no 158 

mercado de trabalho. Disse que o aluno agora está solicitando seu diploma. O Prof. Edson 159 

disse que o aluno perdeu prazos e a Universidade pode extinguir seus direitos. Disse que em 160 

regularizando tudo a Universidade poderá analisar sobre a emissão do título. O Prof. Saboya 161 

informou que o aluno deverá se candidatar ao Doutorado e o Programa se manifestará. Foi 162 

nomeada como relatora a Profª Isabel Candia. A Profª Adriana disse que conforme 163 

solicitou no início da reunião, gostaria que este assunto fosse discutido com a presença do 164 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, mas como o COLAC decidiu por nomear relator, 165 

gostaria que na emissão do parecer o Regimento da Pós-Graduação fosse cumprido. Nada 166 

mais havendo a tratar, o Prof. Edson encerrou a reunião às dezessete horas, agradecendo a 167 

presença de todos.  168 

 

 

 

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


