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ATA DA 165ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, às quatorze horas, realizou-se na 1 
sala de reuniões da Reitoria a centésima sexagésima quinta reunião do Colegiado 2 
Acadêmico, para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 164ª 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 – Perfil de 5 
vaga de concurso público para Professor Associado do LZNA/CCTA (CI LZNA/CCTA/UENF 6 
008/2013); 07 – Recurso ao COLAC do aluno Bruno Magno Gomes Ramos (processo E-7 
26/052.354/12) - parecer da relatoria; 08 – Regimento do Mestrado Profissional em 8 
Matemática – PROFMAT (processo E-26/054.121/12) – parecer da relatoria; 09 – Recurso 9 
de alunos referente ao processo de transferência interna para o curso de Medicina 10 
Veterinária; 10 – Solicitação de afastamento para estágio Pós-Doutoral do Prof. Gines Arturo 11 
Santos Falcón (processo E-26/054.420/12) – parecer da relatoria; 11 - Assuntos Diversos. 12 
Estavam presentes: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a reunião; Profª 13 
Adriana Jardim de Almeida – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; 14 
Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva 15 
– Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Antonio Gesualdi Junior - 16 
representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Prof. Carlos Eduardo Batista de Sousa 17 
– representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. Hugo Alberto Borsani Cardozo – 18 
representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. Carlos Eduardo de Rezende - 19 
representante dos Chefes de Laboratório do CBB; Profª Andréa Cristina V. 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. Mauro Macedo Campos – 23 
representante suplente dos docentes do CCH; Prof. Leandro Rabello Monteiro – 24 
representante dos docentes do CBB; Profª Isabel Candia Nunes Cunha – representante da 25 
Câmara de Graduação; Prof. Luis Humberto Castillo Estrada – representante da Câmara 26 
de Extensão e Assuntos Comunitários; e como convidado: Prof. Rodrigo da Costa Caetano 27 
– Secretário Geral; Justificaram ausência: Prof. Fernando Saboya; Prof. Fábio da Costa 28 
Henry; Profª Valdirene Moreira; e Profª Daniela Barros. O Reitor agradeceu a presença de 29 
todos e disse que o Vice-Reitor, Prof. Edson, se encontra em férias. Passando ao item 01 30 
da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 164ª reunião, sendo 31 
aprovada com uma abstenção. Passando ao item 02, o Reitor deu os seguintes 32 
informes: i) no final de janeiro houve reunião do Conselho Curador da UENF, quando 33 
tratamos das demandas da UENF. Disse que muitos processos que apresentamos, como o 34 
da expansão, foram devolvidos pelo Governo por conta da mudança de gestão na SECT, 35 
mas estamos reapresentando os processos com nossas demandas para o novo Secretário 36 
e ficaremos atentos ao andamento dos mesmos; ii) o Presidente do Conselho Estadual de 37 
Educação do Rio de Janeiro, Roberto Boclin, tentará implantar a Comissão Permanente de 38 
Avaliação Institucional das Universidades; iii) é importante o envio ao Gabinete da Reitoria 39 
de sugestões de atividades pelos 20 anos da UENF; iv) estamos recebendo 37 novos 40 
servidores técnicos administrativos, aprovados no último concurso público. Solicitou a 41 
inclusão na pauta de um perfil de concurso público para docente e de um resultado de 42 
concurso público de docente. A solicitação foi aprovada. Passando ao item 03 da pauta, o 43 
Reitor colocou em apreciação as seguintes solicitações de afastamento do país: i) CI LEF 44 
nº 01/12 – afastamento da Profª Ana Maria Matoso Viana-Bailez – participar do Comporta 45 
Congresso Argentino de Biologia do Comportamento, na Argentina – de 13 a 20/04/2013 – 46 
aprovado; ii) CI LEF nº 02/12 – afastamento do Prof. Omar Eduardo Bailez – participar do 47 
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Comporta Congresso Argentino de Biologia do Comportamento, na Argentina – de 13 a 48 
20/04/2013 - aprovado; Passando ao item 04, o Reitor colocou em apreciação o seguinte 49 
convênio: convênio entre a UENF, Petrobras e Fundação BioRio (processo E-50 
26/051.813/10), que tem como objetivo dilatar o prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias 51 
corridos. A coordenação pela UENF é do Prof. Viatcheslav Ivanovich Priimenko – 52 
aprovado. O Reitor informou que a CCD está terminando de emitir os documentos 53 
referentes a enquadramento, que consta do item 5 da pauta. Passando ao item 06 da 54 
pauta, o Reitor colocou em apreciação a CI LZNA/CCTA/UENF 008/2013, com perfil de 55 
vaga de concurso público para Professor Associado do LZNA/CCTA. Ficou decidido que o 56 
documento será devolvido ao LZNA para inserção dos 10 temas para o concurso e 57 
posterior apreciação pelo COLAC. O Reitor colocou em apreciação a CI CCT nº 018/13, 58 

inserida na pauta desta reunião, com perfil de vaga de concurso público para Professor 59 
Associado do LAMAV – área de conhecimento “Metalurgia Física” – área de atuação: 60 
“Processos de Corrosão de Materiais” – aprovado. Passando ao item 7, que trata de 61 
recurso ao COLAC de Bruno Magno Gomes Ramos (processo E-26/052.354/12), a Profª 62 
Isabel fez a leitura de seu parecer, concluindo pelo indeferimento do recurso. O Prof. Sérgio 63 

disse que este recurso foi feito por que o requerente se interessou em fazer Doutorado no 64 
LECIV e ao se inscrever foi constatado que precisaria do título de Mestrado. O Prof. Rodrigo 65 
informou que há outro processo que trata de solicitação da mesma pessoa para cursar 66 
Doutorado sem a necessidade do título de Mestrado. Disse que ele foi aceito pelo Programa, 67 
mas a PROPPG não autorizou a matrícula no Doutorado, com base em parecer da 68 
Assessoria Jurídica. O Reitor colou em apreciação o parecer da relatora, que foi aprovado 69 
por unanimidade. Passando ao item 8, que trata do Regimento do Mestrado Profissional 70 
em Matemática – PROFMAT (processo E-26/054.121/12), o Prof. Rodrigo fez a leitura do 71 
parecer da relatora, Profª Daniela Barros. A Profª Francisca observou que o curso foi 72 
aprovado pelo CONSUNI em 17/12/2010 e que no final do parecer a relatora aprova o 73 
curso, mas o que está sendo apreciado é o regimento do curso. Considerou que não 74 
deveríamos fixar as horas em 2400. Sugeriu que este tema seja apreciado na próxima 75 
reunião para que o Chefe do Laboratório de Ciências Matemáticas, Prof. Oscar Paz, e a 76 
relatora, Profª Daniela Barros, possam estar presentes. O Prof. Carlos Eduardo de 77 
Rezende disse que foram constatados alguns equívocos no parecer e, como o mesmo é 78 
peça integrante do processo, considera que este tema deve ficar para a próxima reunião, 79 
possibilitando que o parecer seja corrigido. A Profª Ana Beatriz informou que 2400 horas é 80 
o mínimo de horas estabelecido e exigido. Disse, em relação ao parecer, que devem ter 81 
faltado algumas informações para um melhor embasamento do relato. O COLAC definiu 82 
que este tema será apreciado na próxima reunião. Passando ao item 9, que trata de 83 
recurso de alunos referente ao processo de transferência interna para o curso de Medicina 84 
Veterinária, com solicitação de vista de prova e cancelamento de questões, a Profª Ana 85 
Beatriz explanou sobre o recurso. Informou que os alunos entregaram o documento ao 86 
mesmo tempo na Reitoria e na PROGRAD e que a Pró-Reitoria encaminhou para a 87 
Coordenação do Curso. A Profª Isabel esclareceu, como Coordenadora do Curso, que foram 88 
anuladas três questões, mas mesmo assim o resultado não se alterou. Informou ao Colegiado 89 
que o que foi solicitado pelos alunos no recurso foi atendido pela Coordenação. Passando ao 90 
item 10, sobre solicitação de afastamento para estágio Pós-Doutoral do Prof. Gines Arturo 91 
Santos Falcón (processo E-26/054.420/12), na Universidade Politécnica de Cartagena, na 92 
Espanha, pelo período de um ano a partir de 1º de abril de 2013, o Prof. Carlos Eduardo 93 
Batista fez a leitura de seu parecer, que conclui favorável à aprovação da solicitação. O 94 
Reitor colocou a solicitação em apreciação, sendo aprovada com uma abstenção. Com o 95 
recebimento de documento da CCD, passou-se a tratar o item 5 da pauta, que trata de 96 
enquadramentos e progressões por antiguidade e merecimento (Lei 4.800 e Portaria 97 
009/2008). O Reitor colocou em apreciação a CI CCD nº 009/2013, com enquadramentos e 98 
progressão diferenciada dos seguintes docentes: Anna Lvovna Okorokova Façanha 99 
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(enquadramento / faixa XVII / padrão 5); Annabell Del Real Tamariz (enquadramento / faixa 100 
XVI / padrão 5); Eliana Crispim França Luquetti (enquadramento / faixa XV / padrão 5); Mauro 101 
Macedo Campos (enquadramento / faixa XV / padrão 5); Max Erik Soffner (enquadramento / 102 
faixa XIV / padrão 5); Paulo Pedrosa de Andrade (progressão diferenciada / faixa XVI / padrão 103 
5); Rodrigo da Costa Caetano (enquadramento / faixa XV / padrão 4); Rodrigo Rodrigues de 104 
Oliveira (enquadramento / faixa XVI / padrão 5); Victor Hugo Santos (enquadramento / faixa 105 
XV / padrão 4); Vitor de Moraes Peixoto (enquadramento / faixa XV / padrão 4) – 106 
enquadramentos e progressão diferenciada aprovados por unanimidade. O Reitor 107 
colocou em apreciação o processo E-26/052.135/05, com recurso do Prof. Lacir Jorge 108 
Soares, referente a enquadramento. O Reitor disse que após a apreciação de seu 109 
enquadramento pela CCD o Prof. Lacir entrou com recurso. O Reitor informou que o COLAC 110 

ao analisar o processo solicitou um parecer da Comissão Setorial do CCT, já que o professor 111 
também leciona naquele Centro. Fez a leitura do parecer da Comissão Setorial do CCT, que 112 
conclui pelo enquadramento na mesma posição definida pela CCD. O Reitor colocou em 113 
apreciação o recurso do Prof. Lacir Jorge Soares, sendo indeferido por unanimidade. 114 
Passando ao item 11 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a CI CBB nº 010/2013, com 115 

resultado de concurso público para Professor Titular do LQFPP/CBB, na área de Química de 116 
Proteínas, que teve como aprovada Olga Lima Tavares, com média final 10. O resultado foi 117 
homologado por unanimidade. Solicitou a inserção de dois processos com solicitação de 118 
bolsa de Professor Visitante. A solicitação de inserção foi aprovada. O Reitor colocou em 119 
apreciação o processo E-26/009/170//2013, com solicitação de bolsa de Professor Visitante 120 
para o Prof. Darren Evans, para atuar junto ao LCA/CBB no período de junho a agosto de 121 
2013 – aprovada por unanimidade. Colocou em apreciação o processo E-26/009/169//2013, 122 
com solicitação de bolsa de Professor Visitante para o Prof. Allen Howard, para atuar por um 123 
ano junto ao LENEP/CCT – aprovada por unanimidade. O Prof. Leandro disse, sobre bolsa 124 
de Professor Visitante, que no já tivemos um problema na abertura de conta de professor por 125 
ser estrangeiro. Disse que o professor ficou dois meses aqui e somente recebeu a bolsa dois 126 
meses após ter ido embora. Sugeriu que a Assessoria de Internacionalização interaja em 127 
casos como estes para que problemas surgidos possam ser resolvidos. O Prof. Carlos 128 
Eduardo de Rezende disse que seria importante que após a aprovação em todas as 129 
instâncias, a instituição emita carta para que os pesquisadores possam dar entrada na 130 
embaixada. O Prof. Hugo indagou se este ano haverá verba descentralizada para os 131 
Centros. O Reitor respondeu que a DGA está se preparando para apresentar no COLEX 132 
informações detalhadas sobre o orçamento. Disse que há informações vindas do Governo de 133 
que este ano haverá contingenciamento de recursos. Informou que a intenção de se fazer a 134 
descentralização permanece. Nada mais havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às 135 
dezesseis horas, agradecendo a presença de todos. 136 
 137 

 138 

 139 

  Prof. Silvério de Paiva Freitas                     Carlos André Pereira Baptista 140 
        Reitor                                          Secretário ad-hoc  141 


