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ATA DA 161ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e doze, às quatorze horas, realizou-se na sala 1 

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

para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 160ª reunião; 02 - Informes; 03 - 3 

Afastamentos do país; 04 - Aprovação de convênios; 05 – Solicitação de alteração no período de 4 

afastamento para realização de estágio sênior (CI UENF/CCTA/LTA/EP nº 028/12); 06 – 5 

Solicitação de prorrogação de período de afastamento para Pós-Doutoramento (processo E-6 

26/052.546/12) – parecer da relatoria; 07 – Perfil de vaga de concurso público para Professor 7 

Titular do LEEA/CCH - CI Chefia LEEA nº 17/2012; 08 – Resultado de concurso público para 8 

Professor Associado do LEEL/CCH – CI CCP/CCH nº 014/2012; 09 – Minuta de Resolução que 9 

Estabelece Normas para Afastamento para Participação em Eventos no Exterior de Docentes 10 

do Quadro Permanente da UENF; 10 – Assuntos Diversos. Estavam presentes: Prof. Edson 11 

Corrêa da Silva – Vice-Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – 12 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de 13 

Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 14 

Comunitários; Profª Daniela Barros de Oliveira - representante dos Chefes de Laboratório do 15 

CCTA; Prof. Antonio Gesualdi Júnior - representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Prof. 16 

Carlos Eduardo Batista de Sousa – representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. 17 

Hugo Alberto Borsani Cardozo - representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Profª 18 

Valdirene Moreira Gomes - representante dos Chefes de Laboratório do CBB; Prof. Oscar 19 

Alfredo Paz La Torre - representante suplente dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Fábio 20 

da Costa Henry – representante dos docentes do CCTA; Prof. Manuel Antonio Molina Palma – 21 

representante dos docentes do CCT; Prof. Mauro Macedo Campos – representante suplente 22 

dos docentes do CCH; Prof. Luis Humberto Castillo Estrada – representante da Câmara de 23 

Extensão e Assuntos Comunitários; e como convidados: Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior – 24 

Chefe de Gabinete; Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral; Justificaram ausência: 25 

Prof. Carlos Eduardo de Rezende; Profª Francisca Maria Alves Pinheiro; Profª Isabel Candia; 26 

Prof. Leandro Rabello Monteiro; Profª Maura da Cunha; Prof. Fernando Saboya; O Prof. Edson 27 

agradeceu a presença de todos e informou que o Reitor está participando de evento realizado 28 

na FAPEMIG. Passando ao item 01 da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação a minuta 29 

da ata da 160ª reunião, sendo aprovada com 02 abstenções. Passando ao item 02, o Prof. 30 

Edson fez os seguintes informes: i) o Programa Universidades, do Banco Santander, oferece 31 

bolsas para cursos de línguas (inglês e espanhol). De início 20 bolsas serão concedidas para 32 

estudantes da UENF para curso de espanhol e o edital já foi aberto e as inscrições serão 33 

encerradas na próxima quarta-feira. Disse que agora aguardamos 20 bolsas para cursos de 34 

inglês; ii) participou de evento em Cuba junto com a Profª Annabell. Disse que uma comitiva 35 

brasileira já havia aprovado uma cooperação acadêmico-científica com Cuba. Disse que 36 

discutimos propostas de cooperação. Informou que a economia cubana está passando por uma 37 

transição, mas querem aumentar a capacidade produtiva. Disse que a UNESCO tem focado esta 38 

questão, com editais direcionados. Acrescentou que diversas instituições nacionais estão 39 

interagindo e tivemos sucesso em inserir a UENF neste pacote. Disse que em Cuba há um 40 

avanço intelectual grande e eles possuem projetos aguardando para serem executados. Informou 41 

que Cuba está construindo um grande porto e necessita estudar as consequências de uma 42 

implantação como esta. Lembrou que será importante o CCH estudar a forma de se inserir em tal 43 

projeto, como políticas públicas. Informou que estavam presentes ao evento em Cuba, o 44 

Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, o Secretário de Estado de Agricultura e o 45 
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Presidente da PESAGRO, e se reuniram com o Embaixador Brasileiro naquele país; iii) na última 46 

semana a ALERJ aprovou seis das noventa emendas apresentadas ao Projeto de Dedicação 47 

Exclusiva da UERJ, como a que retira critérios para se pleitear a DE. O Prof. Manuel Vazquez 48 

informou que na próxima sexta-feira, 05 de outubro, às 11 horas e 30 minutos, o Secretário de 49 

Planejamento, Sérgio Ruy, receberá a Reitoria da UENF e dois representantes da ADUENF e dois 50 

do SINTUPERJ. Disse que foi reenviada para o Secretário Sérgio Ruy as pautas de reivindicações 51 

atualizadas. Disse que recebemos da SEPLAG relatório de despesas das instituições e eles 52 

alegam que as despesas com pessoal estão aumentando e precisamos mostrar do que se trata 53 

exatamente este aumento. Disse que uma das argumentações que temos é que nossa 54 

competitividade ficará prejudicada em relação às demais instituições. Disse que a rotatividade dos 55 

docentes na UENF é de 3 a 5% e com o passar dos anos isso faz diferença; iv) está sendo 56 

realizada de hoje até a próxima quarta-feira a Semana do Idoso na UENF; v) o CCT está com 57 

programação esta semana em comemoração pelos 19 anos da UENF. A Profª Ana Beatriz 58 

informou que a UENF teve projeto contemplado no edital CAPES “Programa de Apoio a 59 

Laboratórios Interdisciplinares de Formação de Educadores – LIFE”. Disse que será montado 60 

Laboratório Interdisciplinar no prédio de Educação a Distância. Informou que em virtude de nossa 61 

participação no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) tivemos projeto contemplado junto ao 62 

Programa Nacional de Assistência Estudantil para as Instituições de Educação Superior 63 

Públicas Estaduais (PNAEST), que contempla vários programas de assistência ao estudante. 64 

Disse que a Câmara de Graduação constituiu comissão para trabalhar a questão e uma das 65 

propostas elaboradas foi a de compra de 400 bicicletas para doação aos estudantes. Disse que 66 

também alugaremos tendas para a 1ª Feira de Estágio, que ocorrerá durante as Semanas 67 

Acadêmicas. Disse que está sendo realizada a licitação e os recursos são de convênio com o 68 

MEC. Enfatizou que foi aprovado pelo MEC a aquisição das bicicletas e o aluguel das tendas e os 69 

recursos são oriundos do próprio MEC. O Prof. Edson solicitou inclusão na pauta de novos 70 

afastamentos do país para participação em eventos, de quantitativo de vagas de Pós-Graduação 71 

para 2013/1 e de recurso do aluno Bruno Magno Gomes Ramos (processo E-26/052.354/12) ao 72 

COLAC. O Prof. Edson disse que o processo com recurso do aluno tinha relatora nomeada pelo 73 

COLAC, que solicitou que o mesmo fosse apreciado pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação 74 

(CPPG) antes de concluir seu parecer. Disse que o processo retornou ao COLAC, mas 75 

considerou o parecer da CPPG muito lacônico, quando deveria ter uma proposta mais conceitual. 76 

Disse que o processo deveria retornar à relatora para emissão do parecer. O Prof. Amaral disse 77 

que a CPPG se debruçou sobre o tema. Disse que o aluno esperou por três anos para entregar a 78 

tese e, com isso, feriu o Regimento. Considerou que o processo deva retornar sim para a relatora. 79 

Ficou definido pelo COLAC que o processo E-26/052.354/12 constando o recurso do aluno Bruno 80 

Magno Gomes Ramos retornará à relatora, Profª Isabel Candia, para concluir o seu parecer. 81 

Passando ao item 03 da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação as seguintes solicitações 82 

de afastamento do país: i) CI CCTA/LMGV nº 41/12 – afastamento do Prof. Ricardo Smith – 83 

participar do evento “Reunião Argentina de Fisiologia Vegetal”, em Mar Del Plata/Argentina – 84 

de 17 a 20/09/2012 – homologado ad referendum; ii) CI CBB nº 151/2012 – afastamento do 85 

Prof. Enrique Medina-Acosta – participar, como jurado/avaliador, do painel internacional 86 

“Biologia Molecular, Ciencias Omicas y Bioinformatica”, na Colômbia – de 30/09 a 07/10/2012 - 87 

homologado ad referendum; iii) CI LCQUI/CCT nº 111/12 – afastamento do Prof. Fernando 88 

José Luna de Oliveira – participar da II Conferência Latinoamericana do International History, 89 

Philosophy, and Science Teaching Group, em Mendoza/Argentina – de 02 a 07/10/2012 - 90 

homologado ad referendum; iv) CI LRMGA/AJBD 018/2012 – afastamento do Prof. Angelo 91 

José Burla Dias – participar do curso Biotecnologia embrionária orientada ao mejoramiento 92 

animal, conservación de recursos genéticos, desarollo de fármacos y La producción de células 93 

madre embrionárias, no Centro de Biotecnologia Brasil Argentina, em Buenos Aires/Argentina – 94 
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de 14 a 27/10/2012 - aprovado; v) CI Prefeitura da UENF 129/2012 – afastamento do Prof. 95 

Gustavo de Castro Xavier – participar do CONAMET/SAM 2012 e do 12º Congresso Binacional 96 

de Metalurgia y Materiales, em Valparaíso/Chile – de 20 a 26/10/2012 - aprovado; vi) CI 97 

PROPPG s/nº, de 14/08/2012 – afastamento do Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira – participar 98 

do CONAMET/SAM 2012 e do 12º Congresso Binacional de Metalurgia y Materiales, em 99 

Valparaíso/Chile – de 22 a 26/10/2012 - homologado ad referendum; vii) CI CCT/MAV nº 100 

103/2012 – afastamento do Prof. Marcello Filgueira – participar do CONAMET/SAM 2012, em 101 

Valparaíso/Chile – de 22 a 26/10/2012 - aprovado; viii) CI CCT/LECIV/JA nº 34/12 – 102 

afastamento do Prof. Jonas Alexandre – participar do 12º Congresso Binacional de Metalurgia y 103 

Materiales - CONAMET/SAM 2012, em Valparaíso/Chile – de 22 a 26/10/2012 - aprovado; ix) 104 

CI CCT/LCFIS nº 113/12 – afastamento do Prof. Marcelo Silva Sthel – participar da 16ª Jornada 105 

Técnico-Científica da FESA, em Luanda/Angola – de 22 a 26/10/2012 - aprovado; x) CI 106 

LCQUI/CCT nº 110/12 – afastamento do Prof. Jan Schripsema – participar do curso Bruker 107 

Microtof QII – low molecular weight applications, nos Estados Unidos, e de banca de tese de 108 

doutorado de aluna da Universidade de Delft, Geisa Paulino Caprini Evaristo, na Holanda, e 109 

visita ao Dr. Teris Van Beek da Universidade de Wageningen, para realização de 110 

experimentos, de 22/10 a 02/11/2012 - aprovado; xi) CI CBB nº 154/2012 – afastamento da 111 

Profª Lílian Maria Garcia Bahia de Oliveira - viagem a trabalho em laboratórios envolvidos em 112 

colaboração e discussão de estratégias para estreitar colaborações no âmbito do Programa 113 

Ciência sem Fronteiras, para intercâmbio de pesquisadores e estudantes, no Texas/EUA – de 114 

15 a 26/10/2012 – aprovado; xii) CI LENEP/CCT/UENF nº 114/2012 – afastamento do Prof. 115 

Marcos Antonio Rodrigues Ceia – participar do SEG 2012, em Las Vegas/EUA – de 02 a 116 

11/11/2012 – aprovado; xiii) CI LENEP/CCT/UENF nº 115/2012 – afastamento da Profª 117 

Roseane Marchezi Misságia – participar do SEG 2012, em Las Vegas/EUA – de 02 a 118 

11/11/2012 – aprovado; xiv) CI LENEP/CCT/UENF nº 119/2012 – afastamento da Profª Eliane 119 

Soares de Souza – participar do XII Congresso da Associação Latino-Americana de 120 

Geoquímica Orgânica, em Santa Marta/Colômbia – de 11 a 15/11/2012 – aprovado; xv) CI 121 

LENEP/CCT/UENF nº 118/2012 – afastamento do Prof. Hélio Jorge Portugal Severiano Ribeiro 122 

– participar do XII Congresso da Associação Latino-Americana de Geoquímica Orgânica, em 123 

Santa Marta/Colômbia – de 11 a 15/11/2012 – aprovado; xvi) CI CCT/LCMAT nº 139/2012 – 124 

afastamento do Prof. Luis Antonio Rivera Escriba – participar do Congresso Internacional de 125 

Computación y Telecomunicaciones, em Lima/Peru – de 22 a 28/10/2012 – aprovado. 126 

Passando ao item 04, o Prof. Edson colocou em apreciação o seguinte convênio: entre a 127 

UENF e a Prefeitura Municipal de Cardoso Moreira (processo E-26/052.741/12), que visa 128 

estabelecer a forma e as condições pelas quais as partes convenentes se propõem a 129 

desenvolver, continuamente, um programa de mútua colaboração e/ou cooperação técnica e 130 

científica, possibilitando a implementação de ações integradas em áreas de interesse comum - 131 

aprovado. Passando ao item 05 da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação a solicitação 132 

de alteração no período de afastamento para realização de estágio sênior do Prof. Victor Haber 133 

Perez (CI UENF/CCTA/LTA/EP nº 028/12), passando do período de 01/09/2012 a 31/08/2013 134 

para o período de 01/10/2012 a 30/09/2013. A solicitação foi aprovada. Passando ao item 6, o 135 

Prof. Antonio Gesualdi fez a leitura de seu parecer sobre a solicitação de prorrogação do 136 

período de afastamento para Pós-Doutoramento (processo E-26/052.546/12) da Profª Maria 137 

Cristina dos Santos Peixoto. Disse que a professora está cumprindo seis meses de pós-138 

doutoramento e solicita prorrogação por mais seis meses. Disse que o Laboratório e o Centro 139 

foram favoráveis à prorrogação e seu parecer também é favorável à solicitação da professora. 140 

O parecer do relator foi aprovado. Passando ao item 7, o Prof. Edson colocou em 141 

apreciação o perfil de 01 vaga de concurso público para Professor Titular do LEEA/CCH (CI 142 

Chefia LEEA nº 17/2012), na área de conhecimento “Ciências Sociais ou Ciências Sociais 143 
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Aplicadas ou Ciências Humanas” e linhas de atuação “Experiência no Ensino Superior e na Pós-144 

Graduação, com Pesquisas relacionadas às áreas de Políticas Públicas de Desenvolvimento 145 

Regional”. O perfil foi aprovado. Passando ao item 8, o Prof. Edson colocou em apreciação o 146 

resultado de concurso público para 01 vaga de Professor Associado do LEEL/CCH (CI CCP/CCH 147 

nº 014/2012), na área de “Política e Gestão Educacional”. A candidata Luciana Affonso 148 

Gonçalves não compareceu. Foram reprovados os candidatos Andréa Giglio Bottino e Elias 149 

Rocha Gonçalves, por não terem atingido a média mínima na prova escrita. Foram aprovados 150 

os candidatos Renata Maldonado da Silva (1º lugar – média final 8,5) e Frederico Vidigal (2º 151 

lugar – média final 8,4). O resultado foi homologado. Passando ao item 9, que trata de minuta 152 

de Resolução que Estabelece Normas para Afastamento para Participação em Eventos no 153 

Exterior de Docentes do Quadro Permanente da UENF, o Prof. Amaral disse que sempre 154 

houve debate no COLAC sobre saídas para o exterior, com ou sem ônus para a UENF. Disse 155 

que preocupava à instituição questões que balizassem a saída, tendo sido nomeada comissão, 156 

composta por ele, Prof. Carlos Eduardo de Rezende, Prof. Hugo Borsani e Prof. Fernando 157 

Saboya, para tratar da questão. Informou que a comissão compilou as informações da equipe e 158 

elaborou a minuta de resolução. Disse que o documento envolve normativa que ainda não 159 

figurava nos registros da instituição. Disse que a resolução é para afastamento de docentes e 160 

explanou sobre a mesma. Considerou que deveriam estar todos os membros da comissão 161 

presentes na reunião para definirmos, mas podemos avançar hoje na questão. O Prof. Edson 162 

disse que podemos abrir processo, encaminhar a ASJUR, para ser apreciado na próxima reunião. 163 

O Prof. Hugo disse que o documento é bastante aceitável e oportuno. Fez a seguinte sugestão: 164 

que no § 2º, do Artigo 3º, havendo disponibilidade de recursos, a solicitação não seja limitada a 165 

uma vez por ano e sim a duas saídas por ano com ônus. A Profª Ana Beatriz disse que deveria 166 

constar na minuta que nas saídas para representar a Administração, mesmo com ônus, não 167 

deveria haver as exigências constantes na resolução. Disse que deveria constar, também, que 168 

quando as saídas de docentes forem com ônus para a instituição, que os recursos utilizados 169 

sejam das cotas descentralizadas dos Centros. Considerou que, havendo recursos, as passagens 170 

aéreas sejam adquiridas, pois é complicado o ressarcimento de compra das mesmas. Disse que 171 

os valores de diárias de viagens internacionais são estabelecidos pela Casa Civil e, com isso, não 172 

deveria constar na resolução que as diárias seriam com valores praticados pela CAPES, conforme 173 

consta no § 4º do Artigo 3º da minuta. A Profª Daniela disse que em caso de saída para 174 

treinamento o docente não terá o documento exigido no inciso II, do § 1º, do Artigo 3º (cópia do 175 

trabalho a ser veiculado no evento, com aceite). Disse que a mesma exigência consta no inciso III, 176 

do Artigo 7º. O Prof. Amaral sugeriu que os conselheiros façam suas sugestões destacando no 177 

arquivo da minuta que possuem e encaminhem eletronicamente. O Prof. Carlos Eduardo Batista 178 

disse que gostaria de acrescentar que há docentes que não têm como tirar do próprio bolso para 179 

participar de eventos internacionais e que os mesmos levam o nome da instituição aos eventos. 180 

Considerou que poderia ser condicionada a participação no evento à publicação de artigo. O Prof. 181 

Edson disse que o ônus para a Universidade deveria ser visto como uma segunda opção, com os 182 

docentes tentando primeiro as agências de fomento. Enfatizou que se tivéssemos autonomia de 183 

gestão financeira poderíamos ter um fundo para custear as participações em eventos. O Prof. 184 

Carlos Eduardo Batista considerou que não se deve condicionar a saída de docentes para pós-185 

doutoramento à atividades de extensão, pois a atuação em pesquisas de ponta muitas vezes não 186 

permite participar de atividades de extensão. O Prof. Edson considerou que entregar o Currículo 187 

Lattes é desnecessário, mas o avaliador poderá consultá-lo. Disse que deve ser considerada a 188 

importância acadêmica da saída do docente para evento. O Prof. Amaral disse que o interesse 189 

era analisar o indicador de produção dos últimos anos. Disse entender que isso pode não ser 190 

restritivo, mas é importante mostrar a pertinência do evento para determinadas linhas de pesquisa. 191 

O Prof. Manuel Vazquez considerou que é um problema a saída de colegas em datas diferentes 192 



 
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

 

 

UENF 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

REITORIA 

 

 
Ata da Reunião do Colegiado Acadêmico 01/10/2012 

 
 

5

das autorizadas e isso é observado pela Casa Civil, o que atrasa o processo de pagamento das 193 

diárias. O Prof. Hugo informou que quando o CCH decidiu usar recursos orçamentários com 194 

diárias, hospedagens e passagens, todos do Centro foram favoráveis. O Prof. Amaral disse que é 195 

importante que as sugestões sejam encaminhadas na primeira quinzena de outubro. Agradeceu a 196 

colaboração dos colegas, contribuindo em muito para a instituição. Passando ao item 10, o Prof. 197 

Amaral explanou sobre as vagas da Pós-Graduação para o período 2013/1. Disse que ações 198 

foram feitas para melhorar Programas com conceito 3. Disse que todos os Programas estão 199 

rodando de forma dinâmica e estamos trabalhando para que uma série de teses que seriam 200 

defendidas em 2013 possam ser defendidas ainda em 2012. O Prof. Edson perguntou se o 201 

Programa de Cognição e Linguagem terá dois processos seletivos, com um específico para duas 202 

vagas para alunos estrangeiros. O Prof. Amaral respondeu que será apenas um processo 203 

seletivo. O Prof. Mauro informou que no Programa de Sociologia Política inseriram vaga de aluno 204 

estrangeiro dentro do próprio edital, sem especificação. Ficou definido que não haverá destaque 205 

de vaga de aluno estrangeiro para Cognição e Linguagem. O Prof. Edson colocou em apreciação 206 

o seguinte quadro de vagas de Pós-Graduação para o período de 2013/1: Biociências e 207 

Biotecnologia (Mestrado 36 / Doutorado 27); Ecologia e Recursos Naturais (Mestrado 14 / 208 

Doutorado 09); Políticas Sociais (Mestrado 20); Cognição e Linguagem (Mestrado 27); Sociologia 209 

Política (Mestrado 15 / Doutorado 15); Engenharia de Produção (Mestrado 16); Engenharia e 210 

Ciências dos Materiais (Mestrado 30 / Doutorado 23); Engenharia de Reservatório e de 211 

Exploração (Mestrado 15 / Doutorado 10); Engenharia Civil (Mestrado 20 / Doutorado 10); 212 

Ciências Naturais (Mestrado 18 / Doutorado 13); Ciência Animal (Mestrado 21 / Doutorado 16); 213 

Genética e Melhoramento de Plantas (Mestrado 12 / Doutorado 11); Produção Vegetal (Mestrado 214 

21 / Doutorado 18). Quadro de vagas aprovado. O Prof. Manuel Vazquez disse que na última 215 

reunião o conselheiro Prof. Carlos Eduardo de Rezende questionou a inserção da UENF no SiSu 216 

sem apreciação pelos Colegiados, mas é importante esclarecer que a referida inserção foi 217 

aprovada por unanimidade pelo Colegiado Acadêmico em reunião realizada em 15/03/2010. Disse 218 

que outra dúvida levantada pelo Prof. Carlos Eduardo de Rezende era em relação à renovação de 219 

liberação da Profª Glauca Torres sem apreciação pelo Laboratório, mas a referida professora 220 

encontra-se em período de readaptação, por recomendação médica, até 2013. Nada mais 221 

havendo a tratar, o Prof. Edson encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta minutos, 222 

agradecendo a presença de todos.  223 

 

 

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


