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 ATA DA 164ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e treze, às quatorze horas, realizou-se 1 
na sala de reuniões da Reitoria a centésima sexagésima quarta reunião do Colegiado 2 
Acadêmico, para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 163ª reunião; 02 - 3 
Informes; 03 - Afastamentos do país; 04 - Aprovação de convênios; 05 – Calendários 4 
Acadêmicos de Graduação e Pós-Graduação – 2º semestre de 2012; 06 – Solicitação de 5 
servidor técnico administrativo para liberação de horário para cursar disciplina de Mestrado 6 
(processo E-26/053.536/12); 07 – Solicitações de liberação de servidores técnicos 7 
administrativos para cursar Mestrado e Doutorado (CI UENF/CCTA nº 150/2012 e CI 8 
UENF/CCTA nº 151/2012); 08 – Perfil de concurso público para Professor Titular do 9 
LEF/CCTA (CI LEF 122/2012); 09 – Resultado de concurso público para Professor Associado 10 
do LAMET (CI CCT nº 270/12); 10 – Resultado de concurso público para Professor Titular do 11 
LAMET (CI CCT nº 271/12); 11 - Recurso da aluna Nazira Bussade França – CI SECACAD 12 
nº 089/2012 – parecer da relatoria; 12 -  Recurso referente ao processo de transferência 13 
interna para o curso de medicina veterinária; 13 - Homologação da minuta da Resolução 14 
PIBI/UENF 001/2013; 14 - Prorrogação de afastamento para estágio Pós-Doutoral do Prof. 15 
Adolfo Puime Pires; 15 - Solicitação de afastamento para estágio Pós-Doutoral do Prof. Gines 16 
Arturo Santos Falcón; 16 - Revalidação de diploma de Doutorado de Lucíola Santos Lannes; 17 
17 - Assuntos Diversos. Estavam presentes: Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor, que 18 
presidiu a reunião; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-19 
Graduação; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo Roberto 20 
Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Carlos Eduardo 21 
Batista de Sousa – representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. Marcelo 22 
Gantos - representante suplente dos Chefes de Laboratório do CCH; Profª Francisca Maria 23 
Alves Pinheiro – representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Fábio da Costa 24 
Henry – representante dos docentes do CCTA; Prof. Leandro Rabello Monteiro – 25 
representante dos docentes do CBB; Profª Isabel Candia Nunes Cunha – representante da 26 
Câmara de Graduação; Prof. Luis Humberto Castillo Estrada – representante da Câmara 27 
de Extensão e Assuntos Comunitários; e como convidados: Prof. Rodrigo da Costa 28 
Caetano – Secretário Geral; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da 29 
Agência de Inovação; Profª Adriana Jardim – Assessora da Pró-Reitoria de Pesquisa e 30 
Pós-Graduação. Justificaram ausência: Prof. Hugo Borsani; Prof. Carlos Eduardo de 31 
Rezende; Profª Valdirene Moreira; Prof. Antonio Gesualdi; e Profª Daniela Barros. O Prof. 32 
Edson agradeceu a presença de todos e informou que o Reitor está com um problema de 33 
saúde na família. Passando ao item 01 da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação a 34 
minuta da ata da 163ª reunião, sendo aprovada. Passando ao item 02, o Prof. Edson deu 35 
os seguintes informes: i) o Reitor se reuniu com o novo Secretário de Ciência e Tecnologia 36 
no dia seguinte à posse do mesmo, quando apresentou as demandas e potenciais da 37 
Universidade. Disse que na posse do novo Secretário compareceram o Ministro de Ciência 38 
e Tecnologia, o Presidente da CAPES, entre outras autoridades. Disse que o Secretário 39 
sublinhou ações mais específicas, como inclusão digital e ampliação de vagas de ensino 40 
profissionalizante. Disse que deverá ser marcada reunião com o Secretário para tratar de 41 
Dedicação Exclusiva e, também, reunião para tratar da correção de distorção na tabela 42 
salarial e de expansão da Universidade; ii) teremos um calendário de eventos 43 
comemorativos pelos 20 anos da UENF em 2013; iii) o Presidente da CAPES fará uma 44 
visita à UENF em breve e é pensamento marcar reunião com os coordenadores de Pós-45 
Graduação; iv) o Presidente da FAPERJ nos apontou o fato de que as Universidades 46 
Estaduais diminuíram suas demandas de projetos. Disse que uma das possibilidades para tal 47 
ocorrência é que quem coordena projetos em andamento não podem participar de outro 48 
edital. Disse que a FAPERJ já se reuniu para elaborar o calendário de editais para 2013 e é 49 
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importante conversarmos para tentar descobrir o que está ocorrendo O Prof. Carlos 50 
Eduardo Batista disse que a prestação de contas de projeto é sempre difícil, o que pode 51 
desestimular novas participações. Sugeriu um setor, mesmo que terceirizado, para elaborar 52 
as prestações de contas. A Profª Francisca disse que outro problema é que a FAPERJ 53 
também não libera em sua totalidade os recursos solicitados nos projetos. Passando ao item 54 
03 da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação as seguintes solicitações de 55 
afastamento do país: i) CI CCT/MAV nº 134/2012 – afastamento do Prof. Ruben J. 56 
Sanchez Rodriguez – ministrar palestras na UNAM e reunião de trabalho com grupo de 57 
pesquisa, no México – de 09 a 16/03/2013 – aprovado; ii) CI CCT nº 272/12 – afastamento 58 
do Prof. Roberto Weider de Assis Franco (com ônus para a UENF) – participar de missão 59 
de trabalho na Universidade de Coimbra e na Universidade de Algarve, em Portugal – de 60 
13 a 22/02/2013 - aprovado; iii) CI LMGV s/nº, de 08/01/2013 – afastamento do Prof. 61 
Ricardo Bressan-Smith – lecionar palestra no 2013 Annual Meeting of the American 62 
Association for the Advancement of Science (AAAS), Boston, Massachussets, USA – de 14 63 
a 18/02/2013 - aprovado; iv) CI CCT/LECIV/JA nº 01/2013 – afastamento do Prof. Jonas 64 
Alexandre (com ônus para UENF) – apresentação de trabalho no 142º Annual Meeting & 65 
Exhibition, Texas, USA – 01 a 08/03/2013 - aprovado; v) CI LEEL s/nº, de 08/01/2013 – 66 
afastamento da Profª Vera Lúcia Deps (com ônus para UENF) – participar do Congresso 67 
“Pedagogia 2013 – Encuentro por La unidad de lós educadores”, Havana, Cuba – de 04 a 68 
08/02/2013 - aprovado. Passando ao item 04, o Prof. Paranhos fez uma explanação 69 
sobre os convênios submetidos à apreciação nesta reunião. O Prof. Edson colocou em 70 
apreciação os seguintes convênios: i) convênio entre a UENF e CAPES (processo E-71 
26/051.454/06), que tem como objetivo permitir um atendimento mais adequado das 72 
necessidades ou especificidades dos programas de pós-graduação, de acordo com as 73 
metas estabelecidas de formação de recursos humanos, e prorrogar o prazo de vigência 74 
do convênio. A coordenação pela UENF é da PROPPG – aprovado; ii) convênio entre a 75 

UENF e CAPES (processo E-26/050.083/11), que tem como objetivo a prorrogação da 76 
vigência do convênio Pró-Equipamentos 53/2010. A coordenação pela UENF é da 77 
PROPPG – aprovado; iii) convênio entre a UENF, Termo Norte Energia Ltda e 78 
FUNDENOR (processo E-26/050.675/11), que tem por objetivo a prorrogação de vigência 79 
do convênio pelo período de 06 (seis) meses, contados a partir de 13 de dezembro de 80 
2012. O coordenador pela UENF é o Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – aprovado; iv) 81 
convênio entre a UENF e MEC (processo E-26/054.383/12), que tem por objetivo apoio às 82 
propostas de extensão aprovadas pelo Edital nº 04 – PROEXT 2011, subdivididas em três 83 
diferentes itens: Geração de Trabalho e Renda na Terceira Idade em Campos dos 84 
Goytacazes; Incubação da Cooperativa de Costureiras de Rio Preto, Campos dos 85 
Goytacazes; e o Circuito Goitacá de Economia Solidária e Comércio Justo. A coordenação 86 
pela UENF é da PROEX – aprovado; v) Protocolo de Intenções entre a UENF, IMMT, 87 
UFF, IFF, UFRJ/Macaé, INSG/FSMA, ACIM/Macaé, SEPRORJ e RIOSOFT (processo E-88 
26/054.376/12), que tem por objetivo fortalecer a articulação institucional entre as partes 89 
envolvidas visando a realização de ações para estruturar e implantar o Parque Tecnológico 90 
no Município de Macaé, para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e 91 
extensão em áreas de mútuo interesse dos PARTÍCIPES, visando ao desenvolvimento e a 92 
execução de programas, projetos, estudos e serviços técnicos de forma integrada e 93 
regional. O coordenador pela UENF é o Prof. Ronaldo Paranhos – aprovado; vi) convênio 94 
entre a FINEP/FUNARBE/EMBRAPA e outros 22 co-executores, incluindo a UENF 95 
(processo E-26/009/17//2013), que tem por objetivo a transferência de recursos financeiros, 96 
pela CONCEDENTE ao CONVENENTE, para a execução do Projeto intitulado “Programa 97 
Plurianual Integrado de PD&I em Cana de Açúcar”. O coordenador pela UENF é o Prof. 98 
Fábio Lopes Olivares – aprovado; vii) convênio FNDE/UENF/SECADI-MEC (processo E-99 
26/053.572/10), que tem por objetivo prorrogar a vigência do Convênio nº 400094/2010, 100 
por mais 365 dias, a partir de 01/01/2013. A coordenação pela UENF é da PROGRAD – 101 
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aprovado. Passando ao item 05 da pauta, o Prof. Edson colocou em discussão a CI 102 
PROGRAD/UENF nº 411/2012 e a CI PROPPG nº 364/2012, que tratam dos calendários 103 
acadêmicos da Graduação e Pós-Graduação (2º semestre 2012 – reposição de aulas). 104 
Informou que haviam sido aprovados ad referendum do COLAC em função do prazo. 105 
Colocados em apreciação, o COLAC homologou a aprovação ad referendum dos 106 
calendários da Graduação e Pós-Graduação (2º semestre 2012 – reposição de aulas). 107 
Passando ao item 6, o Prof. Edson colocou em apreciação a solicitação da servidora 108 
técnico administrativa Roselane da Silva Oliveira, que atua na GRH/DGA, para cursar a 109 
disciplina Projetos e Objetos, do Programa de Mestrado em Políticas Sociais, às quintas-110 
feiras, das 9 às 12 horas. Informou que houve a aprovação da chefia imediata e do Diretor 111 
Geral de Administração. A solicitação foi aprovada pelo COLAC. Passando ao item 7, o 112 
Prof. Edson colocou em discussão a CI UENF/CCTA nº 150/2012, com solicitação do 113 
servidor técnico administrativo Detony José Calenzani Petri para cursar Mestrado no 114 
Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, na área de Fruticultura, no período 115 
previsto de abril de 2013 a março de 2015, com utilização de 16 horas semanais para o 116 
curso. Disse que houve aprovação pelo Conselho de Centro do CCTA. A Profª Francisca 117 

disse que deveria ser priorizada a carreira do servidor com a realização de curso de 118 
especialização. O Prof. Edson disse que a área está relacionada com as atividades 119 
exercidas pelo servidor no Laboratório. Colocada em apreciação, a solicitação foi 120 
aprovada. O Prof. Edson colocou em discussão a CI UENF/CCTA nº 151/2012, com 121 
solicitação do servidor técnico administrativo Alexandre Almeida Macedo para cursar 122 
Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, na área de Nematologia, 123 
no período previsto do 1º semestre de 2013 ao 2º semestre de 2016, com utilização de 16 124 
horas semanais para o curso. Colocada em apreciação, a solicitação foi aprovada. 125 
Passando ao item 8, o Prof. Edson colocou em apreciação a CI LEF nº 122/2012, com 126 
solicitação de nova abertura de edital de concurso público para Professor Titular do LEF, 127 
em virtude do encerramento do prazo de realização do concurso. A área de conhecimento 128 
é Entomologia e a linha de atuação “controle biológico com o uso de predadores ou fungos 129 
entomopatogênicos”. A solicitação foi aprovada. Passando ao item 9, o Prof. Edson 130 
colocou em apreciação a CI CCT nº 270/12, com resultado de concurso público para 131 
Professor Associado do LAMET, na área de Meteorologia. Disse que este resultado foi 132 
aprovado ad referendum do COLAC e foi aprovado pelo CONSUNI em dezembro de 2012. O 133 
concurso teve o seguinte resultado: Maria Gertrudes Alvarez Justi da Silva (aprovada em 1º 134 
lugar, com média 9,35); Gyrlene Aparecida Mendes da Silva (aprovada em 2º lugar, com 135 
média 8,25); Luciana Rossato (não compareceu); Luiz Eduardo Medeiros (não compareceu). 136 
O COLAC homologou a aprovação ad referendum. Passando ao item 10, o Prof. Edson 137 
colocou em apreciação a CI CCT nº 271/12, com resultado de concurso público para 138 
Professor Titular do LAMET, na área Meteorologia, que teve aprovação ad referendum do 139 
COLAC e foi aprovado pelo CONSUNI em dezembro de 2012. O resultado do concurso foi o 140 
seguinte: Isimar de Azevedo Santos (aprovado em 1º lugar, com média 9,07). O COLAC 141 
homologou a aprovação ad referendum. Passando ao item 11 da pauta, que trata de 142 
recurso da aluna Nazira Bussade França (CI SECACAD nº 089/2012), o Prof. Fábio fez a 143 
leitura de seu parecer, concluindo pelo indeferimento do recurso. A Profª Ana Beatriz 144 
observou que a aluna foi reprovada quatro vezes em monografia. O Prof. Edson colocou em 145 
apreciação o parecer do relator, sendo aprovado por unanimidade. Passando ao item 12 146 
da pauta, o Prof. Edson disse que se trata de documento datado de 09/01/2013, com recurso 147 
de alunos de graduação sobre o processo de transferência interna. A Profª Ana Beatriz disse 148 
que este documento foi recebido também pela PROGRAD e foi encaminhado para a 149 
Coordenadora do Curso e deverá ser discutido na reunião da Câmara de Graduação. A Profª 150 
Isabel disse que a Coordenação recebeu o documento e já foi dada vista às provas, 151 
conforme solicitado pelos alunos. O COLAC decidiu que o documento deve ser 152 
encaminhado à PROGRAD para apresentar as informações pertinentes. Passando ao 153 
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item 13, que trata da CI PROPPG nº 006/2013, com minuta de Resolução PIBI/UENF 154 
001/2013, a Profª Adriana Jardim disse que a nossa resolução em vigor é de 2005 e em 155 
2006 o CNPq lançou uma resolução indicando que as instituições tenham política de acolher 156 
estudantes de outras instituições no programa, mas nossa norma de 2005 não permite. Disse 157 
que a comissão discutiu e buscamos auxílio da Assessoria Jurídica, que deu parecer dizendo 158 
que devemos adequar nossas normas as normas do CNPq. Disse que esta minuta aqui 159 
apresentada busca esta adequação, fazendo com que possamos aceitar alunos de 160 
Graduação para o programa, não exclusivamente da UENF. Disse que quando elaborado o 161 
edital, será definido o número de vagas para alunos de outras instituições, de acordo com o 162 
total de vagas. O Prof. Leandro Rabello foi nomeado relator do processo. Passando ao item 163 
14 da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação a CI PROPPG nº 007/2013, com 164 

solicitação de prorrogação de afastamento para estágio Pós-Doutoral do Prof. Adolfo Puime 165 
Pires. O Prof. Amaral explanou sobre a solicitação. Disse que há cronograma elaborado e 166 
plano de trabalho. Disse que já foi aprovado pelas demais instâncias e é importante para o 167 
Laboratório. Disse que o Pós-Doutoramento é na Universidade de Tulsa/EUA e a prorrogação 168 
é de mais seis meses, no período de 16/04/2013 a 15/10/2013. Colocada em apreciação, a 169 
solicitação foi aprovada. Passando ao item 15 da pauta, que trata de solicitação de 170 
afastamento para estágio Pós-Doutoral do Prof. Gines Arturo Santos Falcón (processo E-171 
26/054.420/12) por um ano, a partir de 01/04/2013, na Universidade Politécnica de 172 
Cartagena/Espanha, o Prof. Amaral explanou sobre o pedido. Disse que a CPPG se 173 
debruçou sobre a solicitação e considerou como positivo o Pós-Doutoramento do Prof. Gines. 174 
O Prof. Edson lembrou a importância das solicitações serem feitas com antecedência. Foi 175 
nomeado como relator o Prof. Carlos Eduardo Batista. Passando ao item 16, com 176 
solicitação de revalidação de diploma de Doutorado de Lucíola Santos Lannes, o Prof. 177 
Amaral disse que é o primeiro caso que ocorre na UENF e foi discutido na CPPG. Disse se 178 
tratar de um processo tranquilo, com Doutorado cursado em instituição da Suíça. Informou 179 
que temos uma resolução nova que trata deste assunto e foi constituída comissão composta 180 
por três membros da UENF, da área da pesquisa da tese, que analisou o trabalho, conforme 181 
exigência da nossa resolução. Enfatizou que a CAPES já se pronunciou sobre revalidação de 182 
diplomas e as instituições no país têm se preocupado com a questão. Explanou sobre a 183 
tramitação da solicitação. O Prof. Edson disse que nem todas as solicitações estarão neste 184 
nível apresentado. O Prof. Amaral disse que devemos ter preocupação, sobretudo em 185 
diplomas emitidos no Mercosul e a CAPES também tem preocupação quanto a isso. O Prof. 186 
Carlos Eduardo Batista disse que quando forem feitas as análises das teses há de se ter 187 
atenção, pois já ocorreram casos de plágio, mesmo na Europa. O Prof. Edson disse que a 188 
colocação do Prof. Carlos Eduardo serve de sugestão para os trabalhos das comissões. 189 
Colocada em apreciação, a solicitação de revalidação de diploma foi aprovada por 190 
unanimidade. Passando ao item 17, o Prof. Castillo informou sobre implementação pelo 191 
MEC do PRONATEC, que trata de cursos profissionalizantes com recursos do Governo e a 192 
UENF ofertará cursos, com coordenação da PROEX. Disse que há cursos em nível de CCTA, 193 
além de informática e inglês voltado para o turismo. Disse que, além da UENF, participam a 194 
UFRJ, UFF e IFF. Solicitou divulgação nos Centros. Nada mais havendo a tratar, o Prof. 195 
Edson encerrou a reunião às dezessete horas e vinte e cinco minutos, agradecendo a 196 
presença de todos. 197 
 198 

 199 

  Prof. Edson Corrêa da Silva                     Carlos André Pereira Baptista 200 
    Vice-Reitor                                         Secretário ad-hoc  201 


