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ATA DA 166ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos quatro dias do mês de março de dois mil e treze, às quatorze horas, realizou-se na 1 

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

Acadêmico, para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 165ª reunião; 02 - 3 

Informes; 03 - Afastamentos do país; 04 - Aprovação de convênios; 05 – Solicitação de 4 

mudança de perfil de vaga e convocação de candidato aprovado em segundo lugar (CI 5 

CCH/LCL nº 08-2013); 06 – Resultado de Concurso Público para Professor Associado do 6 

CCTA (processo E-26/009/431//2013; 07 – Homologação da minuta da Resolução 7 

PIBI/UENF 001/2013 (CI PROPPG nº 006/2013) – parecer da relatoria; 08 – Regimento 8 

do Mestrado Profissional em Matemática – PROFMAT (processo E-26/054.121/12) – 9 

parecer da relatoria; 09 – Resolução de Mobilidade Internacional (CI PROGRAD/UENF 10 

nº 021/2013); 10 - Assuntos Diversos. Estavam presentes: Prof. Edson Corrêa da Silva 11 

– Vice-Reitor, que presidiu a reunião; Profª Adriana Jardim de Almeida – Pró-Reitora de 12 

Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; 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 15 

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

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

Chefes de Laboratório do CCH; Prof. Hugo Alberto Borsani Cardozo – representante 18 

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

dos Chefes de Laboratório do CBB; Profª Valdirene Moreira Gomes - representante dos 20 

Chefes de Laboratório do CBB; Profª Francisca Maria Alves Pinheiro – representante 21 

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

dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Fábio da Costa Henry – representante dos 23 

docentes do CCTA; Prof. Leandro Rabello Monteiro – representante dos docentes do 24 

CBB; Prof. Fernando Saboya Albuquerque Junior – representante da Câmara de 25 

Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Isabel Candia Nunes Cunha – representante da 26 

Câmara de Graduação; Prof. Luis Humberto Castillo Estrada – representante da 27 

Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários; e como convidado: Prof. Rodrigo da 28 

Costa Caetano – Secretário Geral; Justificou ausência: Prof. Mauro Macedo Campos. 29 

O Prof. Edson agradeceu a presença de todos e informou que o Reitor se encontra em 30 

férias. Passando ao item 01 da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação a minuta 31 

da ata da 165ª reunião, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 02, o 32 

Prof. Edson deu os seguintes informes: i) recebeu informação do Diretor do CCT, Prof. 33 

Edmilson, que o Conselho de Centro aprovou, em 21 de fevereiro de 2013, a proposta 34 

do Curso de Engenharia Mecânica e que o Projeto Pedagógico está em fase de 35 

elaboração e tramitará nas devidas instâncias; ii) em fevereiro foram retornadas as 36 

reuniões das Câmaras Setoriais do Fórum de Desenvolvimento do Estado do Rio de 37 

Janeiro, organizado pela ALERJ. Disse que participou da reunião da Câmara Setorial 38 

de Tecnologia, quando esteve presente também o Secretário de Estado de Ciência e 39 

Tecnologia, Gustavo Reis Ferreira. Disse que conversou com o Secretário sobre a 40 

UENF, que é um importante instrumento para Políticas Públicas; iii) está agendada 41 

reunião na Secretaria de Planejamento e Gestão para o dia 11 de março, mas hoje nos 42 

foi informado que poderá ser transferida para o dia 18 de março. Solicitou a inserção na 43 

pauta de dois itens: afastamento da Profª Andréa Arnholdt, para realização de estágio 44 

sênior; proposta de vagas do CEDERJ para o 2º semestre de 2013. A solicitação de 45 
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inserção dos referidos itens foi aprovada. Passando ao item 03 da pauta, o Prof. Edson 46 

colocou em apreciação a seguinte solicitação de afastamento do país: CI FSA-LECIV 47 

nº 07/2013 – afastamento do Prof. Fernando Saboya Albuquerque Júnior – participar 48 

do 2th International Symposium on Geotechnical Engineering for the Preservation of 49 

Monuments and Historic Sites, em Nápoles/Itália – de 28/05 a 01/06/2013 – aprovado 50 

por unanimidade. Passando ao item 04, o Prof. Edson colocou em apreciação os 51 

seguintes convênios: i) convênio entre a UENF e CAPES (processo E-52 

26/009/268//2013), que tem como objetivo apoiar a aquisição de equipamentos 53 

destinados à melhoria da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica nos 54 

programas de pós-graduação recomendados pela CAPES. A coordenação pela UENF 55 

é da PROPPG – aprovado; ii) convênio entre a UENF e União, representada pelo 56 

MEC, por intermédio da Secretaria de Educação Superior (processo E-57 

26/009/10//2013), que tem como objetivo a implantação de ações de assistência 58 

estudantil para atendimento dos estudantes matriculados em cursos de graduação 59 

presencial da UENF. A coordenação pela UENF é da PROGRAD. O Prof. Sérgio 60 

perguntou se já tem muito tempo este convênio. A Profª Ana Beatriz disse que este é 61 

o 2º ano. O Prof. Sérgio perguntou como são gastos os recursos. A Profª Ana Beatriz 62 

respondeu que com livros, computadores, bicicletas e eventos realizados, como a 63 

Semana Acadêmica. Disse que é um projeto oriundo da participação no Sistema de 64 

Seleção Unificada (SiSU). Disse que nosso projeto encaminhado ao MEC foi 65 

contemplado e este ano os recursos solicitados são para subsidiar parcialmente os 66 

custos com alimentação no Restaurante Universitário. O convênio foi aprovado; iii) 67 

convênio entre a UENF e o Observatório Nacional (processo E-26/053.007/07), que 68 

tem como objetivo estabelecer a forma e as condições pelas quais as partes 69 

convenentes se propõem a desenvolver, continuamente, um programa de mútua 70 

colaboração e/ou cooperação técnica e científica, possibilitando a implementação de 71 

ações integradas em áreas de interesse comum. O coordenador pela UENF é o Prof. 72 

Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla - aprovado; iv) convênio entre a UENF e CAPES 73 

(processo E-26/051.454/06). Este Termo Aditivo tem como objetivo recursos para 74 

atender ao pagamento de custeio no exercício de 2013. A coordenação pela UENF é 75 

da PROPPG - aprovado; v) convênio entre a UENF e CETEM (processo E-76 

26/009/336//2013). Este Acordo de Parceria tem como objetivo estabelecimento de 77 

cooperação técnico-científica entre os partícipes, com vistas ao desenvolvimento de 78 

programas, projetos de pesquisa, serviços tecnológicos, produção, informação técnico-79 

científica, ensino, treinamento, bem como atividades culturais relevantes de interesse 80 

das instituições signatárias. O coordenador pela UENF é o Prof. Carlos Maurício 81 

Fontes Vieira – aprovado; vi) convênio entre a UENF e Acqua Consultoria Ambiental 82 

Ltda (processo E-26/009/399//2013), que tem como objetivo estabelecer a forma e as 83 

condições pelas quais as partes convenentes se propõem a desenvolver, 84 

continuamente, um programa de mútua colaboração e/ou cooperação técnica e 85 

científica, possibilitando a implementação de ações integradas em áreas de interesse 86 

comum. O coordenador pela UENF é o Prof. Paulo Pedrosa Andrade - aprovado. 87 

Passando ao item 05 da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação a solicitação de 88 

mudança de perfil de vaga e convocação de candidato aprovado em segundo lugar (CI 89 

CCH/LCL nº 08-2013). Disse que a vaga é na área de Psicologia, decorrente de 90 

aposentadoria da Profª Silvia Joffily, e o Laboratório solicita alteração do perfil para a 91 

área de Filosofia e a convocação do aprovado em segundo lugar no último concurso na 92 

área de Filosofia. O Prof. Carlos Eduardo de Rezende perguntou se há parecer da 93 

ASJUR para fazer a alteração do perfil e convocação do segundo colocado no 94 

concurso para Filosofia. O Prof. Edson respondeu que não foi encaminhado à ASJUR 95 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

 

 
Ata da Reunião do Colegiado Acadêmico 04/03/2013 

 
 

3

por não se tratar de assunto novo ou diferente. O Prof. Carlos Eduardo Batista disse 96 

que em função da alta demanda de filósofos e baixa de psicólogos, o Laboratório optou 97 

pela alteração. Disse que é uma tendência do CCH a Filosofia. Observou que isso já 98 

aconteceu anteriormente. Disse que a disciplina é oferecida ainda pelo Laboratório e o 99 

mesmo conta com um Psicólogo para ministrá-la. O Prof. Edson colocou em 100 

apreciação a solicitação de alteração do perfil de vaga de concurso público da área de 101 

Psicologia para a área de Filosofia, sendo aprovada por unanimidade. Colocou em 102 

apreciação a solicitação de convocação do segundo colocado no último concurso para 103 

a área de Filosofia, para ocupar a vaga cuja alteração de perfil foi aprovada nesta 104 

reunião. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Passando ao item 6, o Prof. 105 

Edson colocou em apreciação o resultado de Concurso Público para Professor 106 

Associado do LMGV/CCTA (processo E-26/009/431//2013), na área de Agronomia e linha 107 

de atuação Melhoramento de Plantas (CI UENF/CCTA/Concurso Público nº 013/13), que 108 

teve como aprovada a candidata Helaine Christine Cancela Ramos, com média final 7,81. 109 

O candidato Sérgio Alessandro Machado Soares não compareceu, as candidatas Deisy 110 

Lúcia Cardoso e Patrícia Gomes de Oliveira Pessanha foram reprovadas na prova escrita 111 

e a candidata Cintia dos Santos Bento foi reprovada na prova didática. O Prof. Edson 112 

disse que este resultado já foi apreciado pelo CONSUNI, com aprovação “ad referendum” 113 

do COLAC. Em apreciação, a aprovação “ad referendum” foi homologada pelo 114 

COLAC. Passando ao item 7, que trata da minuta da Resolução PIBI/UENF 001/2013 115 

(CI PROPPG nº 006/2013), o Prof. Leandro fez a leitura de seu parecer. A Profª 116 

Adriana disse que gostou muito do parecer, que acrescentou bastante, com 117 

considerações pertinentes. Disse que com a alteração pós-doutorandos poderão 118 

orientar Iniciação Científica e receberem declarações. A Profª Isabel perguntou se, 119 

pela resolução, pessoas externas ao orientarem precisam ser doutores e sugeriu que 120 

seja exigido o doutorado. A Profª Adriana acha que a sugestão da Profª Isabel pode 121 

ser inserida no texto. Em apreciação, a resolução foi aprovada, devendo ser 122 

acatadas as sugestões do relator e do COLAC. Passando ao item 8, que trata de 123 

Regimento do Mestrado Profissional em Matemática – PROFMAT (processo E-124 

26/054.121/12), a Profª Daniela se desculpou pela demora na emissão do parecer, pois 125 

não tinha muitos documentos em mãos, o que demandou uma pesquisa maior. Fez a 126 

leitura de seu parecer. O Prof. Edson disse que é um mestrado em rede e gerado pelo 127 

MEC e não se lembra de haver exclusão do Ensino Superior. A Profª Daniela disse que o 128 

PROFMAT é direcionado aos ensinos fundamental e médio. O Prof. Saboya disse que o 129 

PROFMAT surgiu devido à falta de licenciados em Matemática e, com isso, considera que 130 

poderiam ser aceitos licenciados em outra área, formando assim mais mão-de-obra para 131 

Matemática. A Profª Francisca disse que muita gente que fez mestrado e doutorado em 132 

Engenharia depois solicitava registro como Engenheiro, mas isso não é possível. Disse 133 

que o mesmo deve ser aplicado ao PROFMAT. A Profª Daniela disse que 99% dos 134 

candidatos são da rede pública e licenciados em Matemática. Disse que precisam estar 135 

atuando na área e não podem deixar de dar aula durante o curso. O Prof. Rodrigo disse 136 

que em alguns lugares há práticas de pessoas que apenas atuam na área. Disse que 137 

hoje é necessário que tenha formação na área, do 1º ao 6º ano. Enfatizou que é 138 

importante diferenciar o 1º do 2º Ciclo. A Profª Daniela continuou a leitura de seu 139 

parecer. O Prof. Carlos Eduardo de Rezende disse que devemos aguardar, pois a 140 

relatora condiciona a aprovação às modificações sugeridas e poderíamos então votar na 141 

próxima reunião. Em apreciação, o COLAC aprovou o parecer da relatora, devendo o 142 

processo ser encaminhado à Coordenação do PROFMAT, para as devidas 143 

adequações sugeridas pela relatora, e posterior devolução para homologação por 144 

este Colegiado. Passando ao item 9, sobre Resolução de Registros Acadêmicos de 145 
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discentes participantes de Intercâmbio Internacional (CI PROGRAD/UENF nº 021/2013), 146 

foi nomeado como relator o Prof. Fábio Henry. Passando ao item 10 da pauta, o Prof. 147 

Edson colocou em apreciação a solicitação da Profª Andréa Arnholdt de afastamento 148 

para estágio sênior, sendo nomeado como relator o Prof. Antonio Gesualdi. O Prof. 149 

Edson colocou em apreciação a proposta de vagas do CEDERJ para o 2º semestre de 150 

2013. A Profª Ana Beatriz fez uma explanação sobre as vagas, sendo 345 para 151 

Licenciatura em Ciências Biológicas e 178 para Licenciatura em Química. Em apreciação, 152 

a proposta de vagas foi aprovada por unanimidade. O Prof. Hugo disse ter dúvidas 153 

sobre vagas para docentes. Disse que o CCH tem uma demanda grande e no próximo 154 

ano o Curso de Ciências Sociais, que foi avaliado com nota 5, estará com problema sério 155 

de falta de mão de obra. Indagou qual a forma para viabilizar esta demanda. O Prof. 156 

Edson respondeu que temos o aval do Governo para realização de concurso público para 157 

reposição de vagas, decorrentes de aposentadorias e exonerações. Disse que não temos 158 

autorização para realizarmos concurso objetivando vagas novas. Informou que já 159 

solicitamos do Governo a liberação de recursos para novas vagas, mas ainda não 160 

conseguimos. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Edson encerrou a reunião às quinze 161 

horas e cinquenta minutos, agradecendo a presença de todos. 162 

 163 

 164 

 165 

      Prof. Edson Corrêa da Silva                            Carlos André Pereira Baptista 166 

        Vice-Reitor                                     Secretário ad-hoc  167 


