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ATA DA 162ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

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

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

para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 161ª reunião; 02 - Informes; 03 - 3 

Afastamentos do país; 04 - Aprovação de convênios; 05 – Calendários acadêmicos da 4 

Graduação e Pós-Graduação – 2º semestre 2012; 06 – Retificação do período de prorrogação 5 

de afastamento para Pós-Doutoramento (processo E-26/052.546/12); 07 – Solicitação de 6 

afastamento para realização de Pós-Doutoramento do Prof. Luis Humberto Castillo Estrada 7 

(processo E-26/052.471/12); 08 – Perfis de vagas de concurso público para Professor Associado: 8 

LTA/CCTA (CI UENF/CCTA/LTA nº 062/12); LFIT/CCTA (CI UENF/CCTA/LFIT nº 39/12); 9 

LCQUI/CCT (CI CCT nº 227/12); 09 – Resultado de concurso público para Professor Associado 10 

do LCQUI/CCT (CI CCT nº 221/12); 10 – Recurso da aluna Nazira Bussade França – CI 11 

SECACAD nº 089/2012; 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-Reitor 15 

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

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

Laboratório do CCTA; Prof. Carlos Eduardo de Rezende - representante dos Chefes de 18 

Laboratório do CBB; Profª Francisca Maria Alves Pinheiro – representante dos Chefes de 19 

Laboratório do CCT; Prof. Sérgio Luis Gonzalez Garcia - representante dos Chefes de 20 

Laboratório do CCT; Prof. Fábio da Costa Henry – representante dos docentes do CCTA; Prof. 21 

Mauro Macedo Campos – representante suplente dos docentes do CCH; Prof. Leandro Rabello 22 

Monteiro – representante dos docentes do CBB; Profª Isabel Candia Nunes Cunha – 23 

representante da Câmara de Graduação; Prof. Luis Humberto Castillo Estrada – representante 24 

da Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários; e como convidados: Prof. Rodrigo da Costa 25 

Caetano – Secretário Geral; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência 26 

de Inovação. Justificaram ausência: Prof. Hugo Borsani; Prof. Carlos Eduardo Batista; Prof. 27 

Fernando Saboya; Profª Valdirene Moreira. O Reitor agradeceu a presença de todos. 28 

Passando ao item 01 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 161ª 29 

reunião, sendo aprovada com 02 abstenções. Passando ao item 02, o Reitor fez os 30 

seguintes informes: i) foi realizada Audiência Pública na ALERJ, com apresentação de 31 

emendas parlamentares e com a participação das três Universidades Estaduais e dos 32 

sindicatos; ii) na próxima quarta-feira haverá reunião na SEPLAG para tratar das demandas da 33 

UENF; iii) esta semana estará sendo realizada a Semana Acadêmica Unificada da UENF; iv) foi 34 

realizada a Semana do Servidor da UENF, com o evento tendo uma avaliação muito positiva; 35 

v) amanhã estará participando de reunião na Fundação Cecierj para tratar de assuntos referentes 36 

ao consórcio do ensino a distância. A Profª Ana Beatriz informou que a Semana Acadêmica será 37 

realizada de terça-feira, 06 de novembro, até a próxima sexta-feira, e hoje e amanhã teremos a 38 

Feira de Estágios, como parte integrante da Semana. Disse que a Semana Acadêmica é um 39 

evento organizado pelos estudantes com o apoio das Coordenações de Cursos. Ressaltou que as 40 

aulas não estão suspensas, mas solicitamos que os alunos possam ser liberados para 41 

participarem dos eventos durante a semana, quando teremos uma vasta programação cultural. O 42 

Prof. Edson informou que participou de reunião na FAPERJ com o Presidente Ruy Garcia, 43 

tratando de assuntos de interesse da Universidade. Passando ao item 03 da pauta, o Reitor 44 

colocou em apreciação as seguintes solicitações de afastamento do país: i) CI 45 
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LESCE/CCH/UENF nº 129/12 – afastamento (com ônus para a UENF) do Prof. Vitor de 46 

Moraes Peixoto – participar Cuarto Congreso Uruguayo de Ciência Politica, em 47 

Montevideu/Uruguai – de 12 a 18/11/2012CI – aprovado com uma abstenção; ii) CI 48 

CCT/LCMAT nº 149/2012 – afastamento (com ônus para a UENF) do Prof. Nilson Sergio 49 

Peres Stahl – participar do XIV Evento Internacional “MATECOMPU 2012”, em Matanzas/Cuba 50 

– de 20 a 24/11/2012 - aprovado com uma abstenção; iii) CI CCT/LECIV nº 135/2012 – 51 

afastamento (com ônus para a UENF) do Prof. Sérgio Luis González Garcia – participar do I 52 

Congresso Internacional de Engenharia Civil e para visita técnica, em Havana/Cuba – de 24/11 53 

a 07/12/2012 - aprovado com uma abstenção; iv) CI CCT/LECIV/ADF nº 11/2012 – 54 

afastamento (com ônus para a UENF) do Prof. Aldo Durand Farfán – participar do Congresso 55 

Internacional “La Ingenieria y La Arquitectura por un Futuro Sustentable”, em Havana/Cuba, e 56 

visita técnica a duas Universidades em Lima/Peru – de 25/11 a 05/12/2012 - aprovado com 57 

uma abstenção; v) CI LENEP/CCT/UENF nº 128/2012 – afastamento do Prof. Fernando 58 

Sergio de Moraes – participar do 82º Congresso e Exposição Internacional da SEG – Society 59 

for Exploration Geophysicists, em Las Vegas/EUA – de 04 a 09/11/2012 - aprovado; vi) CI 60 

LGPP/CCH/UENF nº 028/2012 – afastamento do Prof. Sérgio de Azevedo – participar do 61 

Cuarto Congreso Uruguayo de Ciência Politica, em Montevideu/Uruguai – de 13 a 20/11/2012 - 62 

aprovado; vii) CI UENF/CCTA/LRMGA nº 142/2012 – afastamento do Prof. Angelo José Burla 63 

Dias – participar do I Seminário Internacional de Reprodução Animal, na Colômbia – de 20 a 64 

24/11/2012 - aprovado; viii) CI LCQUI/CCT nº 141/12 – afastamento do Prof. José Glauco 65 

Ribeiro Tostes – participar de Congresso Científico, em Santiago/Chile – de 06 a 11/01/2013 - 66 

aprovado; ix) CI CCT nº 224/12 – afastamento do Prof. Edmilson José Maria – participar de 67 

visita ao Institut de Chimie Des Substances Naturalles ICSN/CNRS para realização de análises 68 

de RMN, e contato com pesquisadores visando encaminhamento de estudantes para 69 

Doutorado Sanduiche, na França – de 01 a 11/12/2012 - aprovado. Passando ao item 04, o 70 

Reitor solicitou a inserção de mais três convênios na pauta. A solicitação foi aprovada. 71 

Colocou em apreciação os seguintes convênios: i) convênio entre a UENF e ANP (processo E-72 

26/053.532/09), que tem como objetivo prorrogar a vigência do convênio do Programa de 73 

Recursos Humanos da ANP para o Setor Petróleo e Gás, realizado na cooperante sob o título 74 

“PRH20 – Programa de Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo”, ampliar a 75 

execução do seu objeto e inserir as cláusulas essenciais exigidas no artigo 43 da Portaria 76 

Interministerial CGU/MF/MP nº 507, de 24 de novembro de 2011. O coordenador pela UENF é 77 

o Prof. André Duarte Bueno – aprovado; ii) convênio entre a UENF, FINEP e FUNDENOR 78 

(processo E-26/053.058/12), que tem como objetivo a transferência de recursos financeiros, 79 

pela concedente ao convenente, para execução do projeto intitulado “Ampliação da 80 

infraestrutura laboratorial e inovação da pesquisa multiusuária da UENF”. A coordenação pela 81 

UENF será da PROPPG – homologado o “ad referendum”; iii) convênio entre a UENF e 82 

Clube de Regatas Saldanha da Gama (processo E-26/053.022/12), que tem por objetivo 83 

estabelecer a forma e as condições pelas quais se dará o benefício proposto pelo Clube, com 84 

oferecimento de admissão aos servidores da UENF e seus familiares, na qualidade de sócios 85 

do Clube, em três modalidades diferentes. A coordenação pela UENF será da Agência de 86 

Inovação – aprovado; iv) convênio entre a UENF, PETROBRAS e Fundação BioRio (processo 87 

E-26/053.354/12), que tem como objetivo união de esforços dos partícipes para o 88 

desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado “Elaboração do Projeto Executivo da Ampliação 89 

do Espaço Físico do Laboratório de Modelagem Física da Universidade Estadual do Norte 90 

Fluminense Darcy Ribeiro – UENF”. O coordenador pela UENF será o Prof. Sérgio Tibana – 91 

aprovado; v) convênio entre a UENF e Fundação Coppetec (processo E-26/053.312/12), que 92 

tem por objetivo estabelecer um programa de cooperação e intercâmbio científico e tecnológico 93 

na área das Engenharias. O coordenador pela UENF será o Prof. Fernando Saboya de 94 



 
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

 

 

UENF 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

REITORIA 

 

 
Ata da Reunião do Colegiado Acadêmico 05/11/2012 

 
 

3

Albuquerque Junior – aprovado; vi) convênio entre a UENF e PESAGRO-RIO (processo E-95 

26/051.108/07). Convênio padrão do tipo guarda-chuva, estabelecendo uma relação jurídica 96 

entre as partes convenentes. A coordenação pela UENF será da Reitoria - aprovado. 97 

Passando ao item 05 da pauta, que trata dos calendários acadêmicos da Graduação e Pós-98 

Graduação (2º semestre 2012), a Profª Ana Beatriz disse que pelo calendário, cujo arquivo os 99 

conselheiros receberam por e-mail, as aulas se iniciaram em 29 de outubro e terminam em 22 100 

de março. Disse que a previsão de colação de grau é para maio de 2013. Informou que o 101 

calendário foi aprovado pela Câmara de Graduação. O Prof. Amaral disse que o calendário da 102 

Pós-Graduação é consentâneo com o da Graduação. Disse que a previsão para o início do 1º 103 

semestre de 2013 é 22 de abril. Informou que o calendário foi aprovado pela Câmara de 104 

Pesquisa e Pós-Graduação. O Reitor colocou em apreciação os calendários acadêmicos da 105 

Graduação e Pós-Graduação para o 2º semestre de 2012, sendo aprovados. Passando ao 106 

item 6, que trata de solicitação de retificação da prorrogação de afastamento para Pós-107 

Doutoramento da Profª Maria Cristina dos Santos Peixoto (processo E-26/052.546/12), o Prof. 108 

Rodrigo explanou sobre a solicitação. Disse que o COLAC havia aprovado a prorrogação por 109 

mais seis meses, mas agora a professora solicita retificação na publicação do mês de início da 110 

prorrogação. Disse que o professor pode se afastar para pós-doutoramento por um ano, 111 

prorrogável por mais seis meses. O Prof. Carlos Eduardo de Rezende considerou que em 112 

casos como este deveria haver um detalhamento maior na reunião para poder ser apreciado 113 

pelos conselheiros. O Reitor colocou a solicitação da Profª Maria Cristina dos Santos Peixoto 114 

em apreciação, sendo aprovada. Neste momento o Prof. Castillo se ausentou 115 

momentaneamente, pois o próximo item da pauta é de seu interesse pessoal. Passando ao 116 

item 7, sobre a solicitação de afastamento para realização de Pós-Doutoramento do Prof. Luis 117 

Humberto Castillo Estrada (processo E-26/052.471/12), o Prof. Amaral informou que o Prof. 118 

Castillo está solicitando o afastamento para pós-doutoramento a ser realizado em Madri, de 119 

setembro de 2013 até setembro de 2014. Explanou sobre a solicitação. Disse que a Câmara de 120 

Pesquisa e Pós-Graduação analisou a importância da saída para o professor e para o Programa e 121 

foi favorável ao afastamento. O Prof. Nagipe disse que o Prof. Castillo tem sido muito importante 122 

para os projetos de extensão. O Reitor colocou em apreciação a solicitação de afastamento para 123 

pós-doutoramento do Prof. Luis Humberto Castillo Estrada, sendo aprovado. Passando ao item 124 

8, o Reitor colocou em apreciação os seguintes perfis de vagas de concurso público para 125 

Professor Associado: i) 01 vaga para o LTA/CCTA (CI UENF/CCTA/LTA nº 062/12) – área de 126 

conhecimento Engenharia de Alimentos – linhas de atuação Processamento de Alimentos - 127 

aprovado; ii) 01 vaga para o LFIT/CCTA (CI UENF/CCTA/LFIT nº 39/12) – área de conhecimento 128 

Olericultura – linhas de atuação Atuar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão com 129 

culturas olerícolas - aprovado; iii) 01 vaga para o LCQUI/CCT (CI CCT nº 227/12) – área de 130 

conhecimento Química – linhas de atuação Demonstrar conhecimento para ministrar 131 

disciplinas das áreas de Química Geral e Química Analítica (teoria e prática) e desenvolver 132 

projetos de pesquisa que envolva a utilização de pelo menos uma das técnicas analíticas 133 

instrumentais citadas acima - aprovado. Passando ao item 9, o Reitor colocou em apreciação 134 

o resultado de concurso público para Professor Associado para a área de Química do LCQUI/CCT 135 

(CI CCT nº 221/12). Não houve candidatos aprovados: o candidato Oselys Rodriguez Justo foi 136 

eliminado na Defesa de Memorial com média 5,16; o candidato Leonardo Munaldi Lube não 137 

compareceu; a candidata Tercia Guedes Seixas foi eliminada na Defesa de Memorial com média 138 

5,83. O resultado foi homologado. Passando ao item 10, que trata de recurso da aluna Nazira 139 

Bussade França (CI SECACAD nº 089/2012), a Profª Ana Beatriz disse que a aluna solicitou 140 

cursar pela 5ª vez a disciplina Monografia II e foi lembrado durante a reunião na Câmara de 141 

Graduação que a solicitação anterior havia sido a última chance dada à aluna. Sugeriu a 142 

nomeação de relator e que o relator entre em contato com o orientador. O Prof. Amaral perguntou 143 
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como a Câmara de Graduação se pronunciou. A Profª Ana Beatriz respondeu que a Câmara de 144 

Graduação ouviu o coordenador do curso e indeferiu a solicitação da aluna. O COLAC nomeou 145 

como relator o Prof. Fábio Henry. Passando ao item 11 da pauta, o Prof. Carlos Eduardo de 146 

Rezende disse, sobre o edital de transferência, que consta lista de disciplinas que alunos poderão 147 

ficar isentos, mas considera que há disciplinas que não deveriam ser dispensadas. Disse que o 148 

edital foi encaminhado já com este fato consumado e este procedimento não foi o mais correto. A 149 

Profª Ana Beatriz disse que esta questão esteve em discussão na Câmara de Graduação desde 150 

o ano passado e devolvido para discussão nos Centros. Disse que todo conteúdo previsto para 151 

disciplinas está previsto também na prova. Disse que a experiência mostra que os alunos chegam 152 

e retornam ao 1º período, enchendo as salas de aula. Disse que pelo processo anterior 153 

colocávamos 70 alunos no Ciclo Básico. Enfatizou que isso vem sendo debatido na Câmara de 154 

Graduação há bastante tempo e que os coordenadores colocam na Câmara como já tendo sido 155 

debatido nos Centros. A Profª Isabel disse que é importante discutirmos isso aqui, pois temos 156 

particularidades. Disse que na Veterinária estávamos tendo alunos de outros cursos se 157 

matriculando, alegando que depois solicitariam transferência. O Prof. Carlos Eduardo de 158 

Rezende disse que existem mecanismos consagrados para se dispensar alunos e não a isenção 159 

integral de disciplinas. Disse que não vê isso como a solução ideal. Lamentou que os 160 

Coordenadores de Cursos não tenham levado isso a debate nos Centros. A Profª Isabel disse 161 

que é uma experiência e depois faremos uma avaliação. O Reitor disse que o COLAC tem essa 162 

função de avaliar e discutir e, caso possível, aperfeiçoarmos o que for necessário. O Prof. Edson 163 

considerou que devemos remeter as questões às instâncias adequadas. Disse que há 164 

dificuldades em nossa estrutura administrativa, pois ao fim das reuniões os representantes muitas 165 

vezes não levam a discussão aos pares. O Prof. Carlos Eduardo de Rezende disse que antes 166 

de trazer esta questão ao COLAC conversou com representante do LCA, que informou que o 167 

tema não chegou ao Conselho de Centro. Disse que causa preocupação e é lamentável que dois 168 

coordenadores não tenham levado a questão ao Centro e vai solicitar que este tema seja discutido 169 

no Conselho de Centro. O Reitor disse que é importante buscarmos meios para que os temas 170 

discutidos nos Colegiados sejam levados aos pares. Nada mais havendo a tratar, o Reitor 171 

encerrou a reunião às quinze horas e trinta minutos, agradecendo a presença de todos.  172 

 

 

 

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


