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ATA DA 160ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

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

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

para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 159ª reunião; 02 - Informes; 03 - 3 

Afastamentos do país; 04 - Aprovação de convênios; 05 – Quadro de vagas para o 4 

Vestibular CEDERJ 2013-1; 06 – Perfil de vaga de concurso público para Professor 5 

Associado do LCMAT – CI CCT nº 154/12; 07 – Resultado de concurso público para 6 

Professor Associado do LEEL – CI CCP/CCH nº 010/2012; 08 – Solicitação do Técnico 7 

Administrativo Josias Alves Machado de liberação de carga horária para cursar Mestrado – 8 

processo E-26/051.288/12 – parecer da relatoria; 09 – Projeto Pedagógico do Curso de 9 

Graduação em Meteorologia – processo E-26/052.690/11 - parecer da relatoria; 10 – 10 

Recurso ao COLAC do aluno Bruno Magno Gomes Ramos – processo E-26/052.354/12 - 11 

parecer da relatoria; 11 - Assuntos Diversos. Estavam presentes: Prof. Silvério de Paiva 12 

Freitas – Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. 13 

Antonio Teixeira do Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Ana 14 

Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-15 

Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Profª Daniela Barros de Oliveira - 16 

representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Prof. Antonio Gesualdi Júnior - 17 

representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Prof. Carlos Eduardo Batista de Sousa 18 

– representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. Carlos Eduardo de Rezende - 19 

representante dos Chefes de Laboratório do CBB; Profª Andréa Cristina Veto Arnholdt - 20 

representante suplente dos Chefes de Laboratório do CBB; Profª Francisca Maria Alves 21 

Pinheiro - representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Sérgio Luis Gonzalez 22 

Garcia - representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Manuel Antonio Molina 23 

Palma – representante dos docentes do CCT; Prof. Mauro Macedo Campos – 24 

representante suplente dos docentes do CCH; Prof. Leandro Rabello Monteiro – 25 

representante dos docentes do CBB; Prof. Luis Humberto Castillo Estrada – representante 26 

da Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários; e como convidados: Prof. Manuel 27 

Vazquez Vidal Junior – Chefe de Gabinete; Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Secretário 28 

Geral; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação. 29 

Justificaram ausência: Prof. Fernando Saboya; Profª Valdirene Moreira Gomes; Profª Isabel 30 

Candia. O Reitor agradeceu a presença de todos e solicitou inclusão na pauta de pedido 31 

de prorrogação de período de afastamento para Pós-Doutoramento e de resultado de 32 

concurso público de Professor Titular do LZNA/CCTA. A solicitação foi aprovada. 33 

Passando ao item 01 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 159ª 34 

reunião, sendo aprovada com 01 abstenção. Passando ao item 02, o Reitor fez os 35 

seguintes informes: i) foi realizada, no dia 29/08/2012, Audiência Pública na UENF, com a 36 

presença do Presidente da Comissão de Educação da ALERJ, Deputado Comte 37 

Bittencourt; ii) participou de reunião na FINEP para tratar de editais abertos por aquela 38 

instituição; iii) participou de reunião da ABRUEM em Brasília no dia 08/08/2012; iv) participou 39 

de solenidade de posse da Srª Malvina Tuttman como Membro da Câmara de Educação 40 

Básica do Conselho Nacional de Educação; v) estamos passando por um momento de 41 

greve das categorias da UENF, sendo este um momento sempre preocupante, mas as partes 42 

estão se mobilizando para buscar soluções para esta situação. O Prof. Molina informou que 43 
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o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção recebeu visita de avaliadores da 44 

CAPES, quando foram colocadas, de forma transparente, as dificuldades encontradas pelo 45 

Curso, principalmente no que se refere a quantidade de docentes. Disse que estamos com 46 

edital de concurso aberto pela terceira vez, pois não conseguimos preencher a vaga nos 47 

concursos anteriores. Disse que a importância do Curso para a região ficou em evidência 48 

através das colocações feitas pelos egressos, que compareceram em grande número 49 

atendendo ao chamado feito pelo coordenador do curso de mestrado. Disse que esperamos 50 

completar o quadro de docentes e incentivá-los a publicar. O Prof. Amaral informou, sobre a 51 

visita dos avaliadores da CAPES, que foi colocado pelos mesmos que foi importante as 52 

reaberturas dos editais de concurso público para docentes do Curso, pois mostrou que com a 53 

não realocação das vagas para outras áreas a instituição está preocupada em melhorar o 54 

Curso. Disse que ações foram realizadas junto aos Programas de Pós-Graduação que estão 55 

com conceito 3 para que possam melhorar. O Prof. Carlos Eduardo Batista informou que foi 56 

publicado na Folha de São Paulo novo ranking de instituições, que posicionou a UENF em 57 

41º lugar. Disse que em dois quesitos a UENF teve nota zero, o que levou a nossa 58 

classificação para baixo. Indagou se não valeria a pena um questionamento sobre o porquê 59 

das referidas notas. Considerou que apesar de tudo nosso posicionamento foi bom. O Reitor 60 

disse que poderemos questionar sim. Disse que muitas vezes quando a Universidade não é 61 

citada nas pesquisas feitas durante as avaliações acaba lhe sendo atribuída nota zero. Disse 62 

que não considera um método de avaliação justo, pois o critério de avaliação é falho. O Prof. 63 

Edson disse que as pessoas ao citarem instituições em pesquisas se lembram das mais 64 

conhecidas ou mais antigas. Disse que um ranking que se baseia apenas em questionários 65 

respondidos podem ser falhos. O Prof. Castilho agradeceu todos os professores que 66 

colaboraram para o êxito da Semana do Produtor Rural da UENF. Disse que houve 67 

participação maciça dos assentados e, também, de 21 municípios do Estado. O Prof. Nagipe 68 

informou que conseguimos espaço no Shopping Boulevard para fazer exposição da 69 

Universidade. Disse que deve ocorrer de 15 a 22 de outubro a primeira apresentação. Disse 70 

que o cinema foi colocado à disposição da UENF para a realização de algum evento. 71 

Passando ao item 03 da pauta, o Reitor colocou em apreciação as seguintes solicitações 72 

de afastamento do país: i) CI ASSAII nº 31/2012 – afastamento do Prof. Carlos Jorge 73 

Logullo de Oliveira (com ônus para a UENF) para representar a Universidade na 24ª 74 

reunião anual da European Association for International Education, em Dublin/Irlanda – de 75 

06 a 16/09/2012 – aprovado com uma abstenção; ii) CI CCT/MAV nº 80/2012 – 76 

afastamento do Prof. José Nilson França de Holanda para participar do 4th International 77 

Conference on Engineering for Waste and Biomas Valorization, em Portugal – de 10 a 78 

14/09/2012 - aprovado; iii) CI CCTA/LMGV nº 40/12 – afastamento do Prof. Eliemar 79 

Campostrini para participar da Reunião Argentina de Fisiologia Vegetal, na Argentina, de 80 

17 a 20/09/2012 - aprovado; iv) CI LGPP/CCH/UENF nº 021/2012 – afastamento do Prof. 81 

Sérgio de Azevedo para participar do 5º Congreso Internacional de Sociologia: Espacios 82 

Contestarios, no México – de 21 a 29/09/2012 - aprovado; v) CI ASSAII nº 29/2012 – 83 

afastamento do Prof. Edson Corrêa da Silva (com ônus para a UENF) para representar a 84 

Universidade no evento Reunion Tematica Cuba y Brasil em El Siglo 21, Educación, 85 

Ciencia, Tecnologia, Innovación, Calidad de Vida y Medio ambiente: desafios estratégicos 86 

e institucionales para los próximos 10 años, em Havana/Cuba – de 23 a 29/09/2012 - 87 

aprovado com uma abstenção; vi) CI CCT/LCMAT nº 121/2012 – afastamento da Profª 88 

Annabell Dell Real Tamariz (com ônus para a UENF) para representar a UENF na Reunión 89 

Tematica Cuba y Brasil em El Siglo 21, em Havana/Cuba – de 22 a 29/09/2012 - aprovado 90 
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com uma abstenção; vii) CI CCT/LEPROD nº 121/12 – afastamento do Prof. Daniel Ignácio 91 

de Souza Junior para participar do 12º Congreso Binacional de Metalurgia y Materiales – 92 

CONAMET/SAM 2012, em Viña Del Mar/Chile – de 22 a 26/10/2012 - aprovado; viii) CI 93 

CCTA/LMGV nº 37/12 – afastamento da Profª Rosana Rodrigues para participar do 94 

International Pepper Conference, na Florida/EUA – de 03 a 09/11/2012 - aprovado; ix) CI 95 

SESMA/LEEA/CCH 023/2012 – afastamento do Prof. Marcos Antonio Pedlowski para 96 

participar do International Conference on Global Land Grabbing II e reuniões de 97 

intercâmbio de pesquisa na Cornell University, em Nova York/EUA – de 16 a 24/10/2012 - 98 

aprovado; x) CI UENF/CCTA nº 100/2012 – afastamento do Prof. Henrique Duarte Vieira 99 

para participar do 24th International Conference on Coffee Science, em San Jose/Costa 100 

Rica – de 10 a 17/11/2012 - aprovado; xi) CI CCT/LCFIS 093/12 – afastamento do Prof. 101 

André Oliveira Guimarães para realização de atividades de pesquisa no Laboratory of 102 

Acoustics and Thermal Physics, Universiteit Leuven, na Bélgica – de 25/02/2013 a 103 

03/05/2013 - aprovado. O Prof. Carlos Eduardo de Rezende lembrou que ainda não 104 

temos normas para afastamentos com ônus para a instituição. Disse que nas solicitações 105 

aqui apresentadas não está especificado se o ônus é para os Centros ou para a Reitoria. O 106 

Prof. Edson disse que as solicitações de viagem pela Assessoria de Assuntos 107 

Internacionais e Institucionais não contarão como ônus para os Centros. Disse que a 108 

ASSAII tem mantido entendimentos com instituições estrangeiras para beneficiar a ida de 109 

alunos para participar de intercâmbios com diversas Universidades. Passando ao item 04, 110 

o Reitor colocou em apreciação os seguintes convênios: i) convênio entre a UENF, 111 

PETROBRAS e FUNDENOR (processo E-26/050.738/09), que visa dilatar o prazo por mais 112 

180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir de 05/06/2012, passando seu término para 113 

02/12/2012. O coordenador pela UENF é o Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla - 114 

aprovado; ii) convênio entre a UENF, FNDE, SECADI-MEC (processo E-26/053.572/10), que 115 

tem como objetivo prorrogar a vigência do Convênio nº 400094/2010. A coordenação pela 116 

UENF é da Pró-Reitoria de Graduação - aprovado; iii) convênio entre a UENF, PETROBRAS 117 

e Fundação BioRio (processo E-26/051.813/10), que tem como objetivo acrescentar atividades 118 

extras ao projeto; aumentar o repasse à Fundação em R$ 142.838,22 (cento e quarenta e dois 119 

mil, oitocentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos); e substituir o Plano de Trabalho e 120 

as Planilhas de Cronograma de Desembolso atualizados pelos anexos ao presente Aditivo 03. 121 

O coordenador pela UENF é o Prof. Viatcheslav Ivanovich Priimenko - aprovado. Passando 122 

ao item 05 da pauta, a Profª Ana Beatriz disse que a alteração no quadro de vagas do 123 

CEDERJ está levando em consideração o número de alunos que abandonam os Cursos. 124 

Disse que há evasão crônica em torno de 50% na Educação a Distância (EAD), 125 

acontecendo sempre no 1º semestre, em função da dificuldade de adaptação do estudante 126 

ao ensino a distância. O Prof. Carlos Eduardo de Rezende disse que hoje temos 120 127 

alunos entrando na Biologia. Disse que o limite inferior das notas no bacharelado está 128 

abaixo do da Licenciatura. Considerou que a duplicação de vagas faz entrar estudantes 129 

com notas não muito boas. Disse que constantemente ouve docentes reclamarem do 130 

rendimento de alunos em disciplinas e que está apenas alertando, com base no exemplo 131 

que ocorre no ensino presencial, o que pode ocorrer com o ensino a distância. Ressaltou 132 

que está pensando na qualidade do ensino. A Profª Ana Beatriz disse que a política da 133 

EAD no Consórcio CEDERJ é inclusiva. Disse que há ações que buscam corrigir as 134 

distorções ocorridas no vestibular. Disse, em relação à Biologia, que está na hora de 135 

revermos a questão das vagas e fazermos uma discussão na Instituição. O Reitor disse 136 

que de fato devemos rever a questão das vagas e gostaria que a PROGRAD fizesse um 137 
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levantamento sobre o rendimento dos alunos oriundos do Sistema de Seleção Unificada 138 

(SiSU). O Prof. Carlos Eduardo de Rezende considerou que a decisão da UENF em 139 

aderir ao SiSU deveria ter tramitado pelos Colegiados da Universidade. O Reitor informou 140 

que a adesão da UENF ao SiSU foi aprovada pelo COLAC. O Prof. Edson disse que 141 

mesmo dobrando as vagas, a qualidade dos que se formarão não dependerá disso e sim 142 

da manutenção dos padrões de exigência das disciplinas. O Reitor colocou em apreciação 143 

o quadro de vagas para o Vestibular CEDERJ 2013-1, sendo aprovado. Passando ao 144 

item 6, o Reitor colocou em apreciação perfis de vaga de concurso público para Professor 145 

Associado do LCMAT – CI CCT nº 154/12. Informou que foi dado ad referendum do COLAC 146 

para que fosse submetido ao CONSUNI na reunião daquele Conselho realizada na última 147 

sexta-feira, 31/08/2012. Disse que são os seguintes perfis: i) 01 vaga na área de 148 

conhecimento “Ciência da Computação” e linhas de atuação “Redes de Computadores e 149 

Sistemas Distribuídos: o candidato deverá estar apto a lecionar disciplinas de graduação e 150 

pós-graduação relacionadas com o curso de Computação. Participar da linha de pesquisa 151 

em Redes de Computadores, Sistemas Distribuídos e Internet”; ii) 01 vaga na área de 152 

conhecimento “Ciência da Computação” e linhas de atuação “Banco de dados: o candidato 153 

deverá estar apto a lecionar disciplinas de graduação e pós-graduação relacionadas com o 154 

curso de Computação. Participar na linha de pesquisa em banco de dados”. Colocado em 155 

apreciação, o ad referendum foi homologado. Passando ao item 7, o Reitor colocou em 156 

apreciação os seguintes resultados de concurso público: i) 01 vaga de Professor Associado 157 

na área de Sociologia da Educação do LEEL/CCH (CI CCP/CCH nº 010/2012), que teve a 158 

candidata Andréa Giglio Bottino reprovada na segunda etapa do concurso e a candidata 159 

Mylene Nogueira Teixeira aprovada com a média final 8,32. O Reitor informou que houve 160 

aprovação ad referendum do COLAC para que este resultado fosse submetido ao 161 

CONSUNI na reunião de 31/08/2012 – ad referendum homologado; ii) 01 vaga de 162 

Professor Titular do LZNA na área de Nutrição de Monogástricos com experiência em 163 

Suinocultura (CI UENF/CCTA nº 103/2012), que teve a candidata Rita da Trindade Ribeiro 164 

Nobre Soares aprovada com nota final 9,49 – resultado homologado. Passando ao item 8, 165 

que trata de solicitação do Técnico Administrativo Josias Alves Machado de liberação de 166 

carga horária para cursar Mestrado (processo E-26/051.288/12), o Prof. Molina fez a leitura 167 

de seu parecer, favorável à solicitação do servidor. A Profª Daniela disse que o servidor, por 168 

ser técnico de nível médio, não terá ganhos no salário, mas em compensação terá novos 169 

conhecimentos e isso engrandecerá o Laboratório. Colocado em apreciação, o parecer do 170 

relator, favorável à solicitação do servidor, foi aprovado. Passando ao item 9, a Profª 171 

Daniela fez a leitura de seu parecer sobre o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em 172 

Meteorologia (processo E-26/052.690/11). Fez algumas sugestões de ajustes no Projeto e 173 

disse ser favorável à aprovação do mesmo. O Prof. Carlos Eduardo de Rezende perguntou 174 

se os Centros apresentaram carta de apoio. A Profª Daniela respondeu que sim. A Profª 175 

Andréa perguntou em relação às vagas solicitadas quantas estão no Ciclo Comum. A Profª 176 

Daniela disse que todas as que estão relacionadas aos Laboratórios colaboradores. A Profª 177 

Andréa disse que essas disciplinas são demandas que sempre surgem em cursos novos. 178 

Sugeriu que fosse feito um levantamento dessas disciplinas em todos os processos de novos 179 

cursos. O Prof. Mauro informou que no Curso de Administração Pública temos cinco 180 

professores e temos demanda de disciplinas. Disse que já foi feito encaminhamento destas 181 

demandas de vagas para a Reitoria e gostaríamos de saber como proceder para resolver. 182 

Disse que hoje temos a colaboração do LESCE. O Reitor disse que para estas propostas de 183 

cursos novos precisamos da autorização do Governo para abertura de concurso público. 184 
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Disse que atualmente o Governo somente tem liberado reposição de vagas de docentes. 185 

Disse que a proposta de cursos novos é uma sinalização da Universidade do que a região 186 

precisa e que temos potencial e demanda, mas precisamos das vagas. O Prof. Edson disse 187 

que os novos docentes que entrarão na Universidade terão, além das disciplinas, atuação 188 

também na pesquisa. O Prof. Carlos Eduardo Batista disse que o Laboratório de 189 

Administração Pública, criado para gerir um Curso, está enfrentando problemas, o que o faz 190 

ser contra, atualmente, o Curso de Filosofia, quando é cobrado sobre o mesmo. O Prof. 191 

Carlos Eduardo de Rezende disse que infelizmente a história se repete, pois já aconteceu 192 

isso com o CBB, com a criação de curso sem que tivéssemos todos os professores. Disse 193 

que hoje pagam por uma decisão que alguém tomou no passado. Disse em relação ao Curso 194 

de Farmácia que hoje o questionamento é como viabilizar o mesmo. A Profª Francisca disse 195 

que estamos tratando da aprovação de um Projeto. Disse que pode haver convênio com 196 

instituições públicas localizadas em Macaé para viabilizá-lo. O Reitor disse que estamos 197 

preocupados e buscando a autorização para a abertura de concurso para vagas novas de 198 

docentes. Disse que ontem foi realizado concurso público para técnicos administrativos, mas 199 

apenas para metade das vagas de reposição que precisamos, conforme autorização do 200 

Governo. O Reitor colocou em apreciação o parecer da relatora, sendo aprovado, 201 

devendo ser feitos os ajustes sugeridos. A Profª Ana Beatriz informou que será feito o 202 

levantamento sugerido pela Profª Andréa. Passando ao item 10, o Prof. Amaral explanou 203 

sobre o recurso ao COLAC do aluno Bruno Magno Gomes Ramos (processo E-204 

26/052.354/12). Fez a leitura do parecer da relatora, Profª Isabel Candia, que conclui pelo 205 

encaminhamento do processo para análise da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação 206 

(CPPG). O Reitor colocou em apreciação o parecer da relatora, sendo aprovado. 207 

Passando ao item 11 da pauta, o Reitor colocou em apreciação o pedido de prorrogação de 208 

período de afastamento para Pós-Doutoramento da Profª Maria Cristina dos Santos 209 

Peixoto (processo E-26/052.546/12). O Prof. Amaral disse que a professora já está 210 

realizando Pós-Doutoramento por seis meses, devidamente autorizada, e agora conseguiu 211 

bolsa CAPES e solicitou mais seis meses de permanência no exterior. Disse que a solicitação 212 

da professora tramitou no Conselho de Centro do CCH e na CPPG. Informou que foi incluído 213 

no processo o relatório dos seis primeiros meses e foi solicitado plano de estudo para os 214 

próximos seis meses. Considerou que deve haver relator para o processo. Foi nomeado 215 

como relator o Prof. Antonio Gesualdi. O Prof. Carlos Eduardo de Rezende informou que 216 

chegou a época da renovação da cessão da Profª Glauca para o CECIERJ e soube que o 217 

processo foi despachado pela Reitoria sem passar pelo Laboratório e gostaria de informações 218 

sobre esta questão. O Reitor disse que irá verificar esta questão. Nada mais havendo a 219 

tratar, o Reitor encerrou a reunião às dezesseis horas, agradecendo a presença de todos.  220 

 

 

 

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


