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ATA DA 168ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Ao seis dias do mês de maio de dois mil e treze, às quatorze horas, realizou-se na sala de 1 
reuniões da Reitoria a centésima sexagésima oitava reunião do Colegiado Acadêmico, para 2 
tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 167ª reunião; 02 - Informes; 03 - 3 
Afastamentos do país; 04 - Aprovação de convênios; 05 – Encerramento de convênios (relatório 4 
final de atividades); 06 – Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina Veterinária 5 
(processo E-26/051.438/12) – parecer da relatoria; 07 – Recurso de Isabelle Moreira Barreto 6 
Carvalho referente a desligamento de curso de graduação por reprovação por frequência; 08 – 7 
Recurso de Thiago Silva Frauches referente à solicitação de prorrogação de prazo de defesa de 8 
tese de Doutorado; 09 – Assuntos Diversos. Estavam presentes: Prof. Silvério de Paiva Freitas – 9 
Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Antonio Teixeira 10 
do Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Rita Trindade Soares – 11 
Pró-Reitora de Graduação em exercício; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de 12 
Extensão e Assuntos Comunitários; Profª Daniela Barros de Oliveira - representante dos 13 
Chefes de Laboratório do CCTA; Prof. Antonio Gesualdi Junior - representante dos Chefes de 14 
Laboratório do CCTA; Prof. Carlos Eduardo Batista de Sousa – representante dos Chefes de 15 
Laboratório do CCH; Prof. Hugo Alberto Borsani Cardozo - representante dos Chefes de 16 
Laboratório do CCH; Profª Andréa Cristina Vetö Arnholdt – representante suplente dos Chefes 17 
de Laboratório do CBB; Profª Francisca Maria Alves Pinheiro – representante dos Chefes de 18 
Laboratório do CCT; Prof. Sérgio Luis Gonzalez Garcia – representante dos Chefes de 19 
Laboratório do CCT; Prof. Fábio da Costa Henry – representante dos docentes do CCTA; Prof. 20 
Mauro Macedo Campos – representante suplente dos docentes do CCH; Prof. Leandro Rabello 21 
Monteiro – representante dos docentes do CBB; Profª Isabel Candia Nunes Cunha – 22 
representante da Câmara de Graduação; Prof. Luis Humberto Castillo Estrada – representante 23 
da Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários; e como convidados: Prof. Ronaldo Pinheiro 24 
da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Prof. Rodrigo da Costa Caetano – 25 
Secretário Geral; O Reitor agradeceu a presença de todos. Passando ao item 01 da pauta, o 26 
Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 167ª reunião, sendo aprovada com 02 27 
abstenções. Passando ao item 02, o Reitor informou que participou do Fórum de Reitores da 28 
ABRUEM, que foi realizado em São Luis/Maranhão, de 17 a 20 de abril. Disse que foram 29 
apresentados três modelos de autonomia de universidades (Universidade Estadual da Paraíba 30 
- UEPB, Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, Universidade Estadual Paulista 31 
Júlio de Mesquita Filho - UNESP). Disse que foi discutido sistema de gestão dos programas de 32 
intercâmbio acadêmico e formação de profissionais de nível técnico para inserção no mercado de 33 
trabalho. Disse que o evento teve a participação de alguns deputados federais e senadores, 34 
representantes da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Universidades Públicas Estaduais e 35 
Municipais. O Prof. Edson deu os seguintes informes: i) no dia 25 de abril houve assinatura do 36 
Estatuto da Rede de Assessorias de Relações Internacionais das Universidades do Estado do 37 
Rio de Janeiro - REARI-RJ. Disse que são 11 instituições fundadoras compondo a rede e o 38 
evento teve a participação de diversas autoridades; ii) no dia 30 de abril ocorreu o Seminário de 39 
Internacionalização promovido pela FAPERJ, com discussões bastante produtivas. Disse que no 40 
mesmo dia houve reunião da Associação de Assessorias de Instituições de Ensino Superior 41 
Brasileiras para Assuntos Internacionais – FAUBAI, a nível nacional; iii) em maio haverá evento 42 
da NAFSA, em St Louis/EUA, com a participação de diversas instituições do mundo todo. Disse 43 
que o MEC disponibilizou um stand para as instituições brasileiras. Informou que em 2012 44 
participamos deste evento, realizado em Houston; iv) tivemos projeto aprovado no 1º edital da 45 
FAPERJ voltado para as Assessorias de Assuntos Internacionais e agora submetemos novo 46 
projeto no 2º edital, com foco na infraestrutura para a questão de línguas. A Profª Rita informou 47 
que as aulas estão se iniciando e a PROGRAD fez o seu papel no que se refere à questão do 48 
trote. Disse que informações foram passadas por meio de cartazes afixados no campus. Disse 49 
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que até o momento as coisas estão sob controle e estamos acompanhando com atenção. 50 
Informou que a aula inaugural será realizada no dia 09 de maio. O Prof. Amaral informou que 51 
estamos concluindo o projeto FINEP, contemplando uma pequena parte com obras e a outra com 52 
equipamentos. Informou que há editais abertos pela FAPERJ. Chamou atenção para o edital 53 
voltado para as Universidades Estaduais. A Profª Andréa disse ter percebido que houve redução 54 
no valor do Infra e acredita que a demanda aumentou e teve que se fatiar mais. Disse que o 55 
número de bolsas TCT não aumenta há alguns anos e todas as instituições do Estado competem, 56 
ficando a UENF com um número pequeno de bolsas. Disse que deveríamos provocar a FAPERJ 57 
para o aumento do número de bolsas. O Prof. Amaral disse que a FAPERJ tem alegado que a 58 
demanda da UENF tem sido pequena e quanto maior a demanda, maior a fatia. A Profª 59 
Francisca disse que submetemos projeto informando o valor do equipamento e a agência de 60 
fomento corta os recursos pela metade, mas a questão é que não podemos comprar a metade do 61 
equipamento. A Profª Rita informou que o processo de autoavaliação institucional está em curso. 62 
Disse que já foi verificada a necessidade de alguns ajustes no formulário, mas é a primeira vez 63 
que realizamos, sendo uma iniciativa válida. O Reitor informou que o Prof. Roberto Boclin virá a 64 
UENF para proferir palestra sobre avaliação institucional. O Reitor solicitou a inserção de cinco 65 
resultados de concurso público, um afastamento do país e a CI LGPP/CCH nº 17/2013, com 66 
solicitação de convocação de segundo colocado em concurso público. Passando ao item 03 da 67 
pauta, o Reitor colocou em apreciação as seguintes solicitações de afastamento do país: i) CI 68 
CBB nº 055/2013 – afastamento do Prof. Carlos Ramon Ruiz Miranda – ministrar palestra e 69 
levar amostras coletadas a Universidade de Oklahoma/EUA – de 06 a 10/05/2013 – ad 70 
referendum homologado; ii) CI CBB nº 39/2013 – afastamento do Prof. Jorge Hernandez 71 
Fernandez – ministrar conferência no V International Symposium of Chemistry – SIQ-13, na 72 
Universidad Central de Las Villas, em Santa Clara, Cuba – de 31/05 a 10/06/2013 – aprovado; 73 
iii) CI UENF/CCTA/LEAG nº 15/2013 - afastamento do Prof. Elias Fernandes de Sousa – 74 
participar do 9th Workshop on Sap Flow, em Ghent/Bélgica – de 01 a 10/06/2013 – aprovado; 75 
iv) CI CCT/LCMAT nº 035/2013 – afastamento da Profª Annabell Del Real Tamariz – participar 76 
do V Simpósio Internacional de Química e vista técnica à Universidad de La Habana, em Cuba 77 
– de 01 a 15/06/2013 – aprovado; v) CI LEEL/CCH 013/2013 - afastamento da Profª Maria 78 
Eugênia Ferreira Totti – participar do Simposio Repercusiones Sociales y Ambientales de La 79 
Gestion Del Agua em Iberoamerica. Uma Perspectiva Historica, em Portugal, e contatos com 80 
membros do Grupo de Pesquisa ATMA, na Espanha – 10 a 20/06/2013 – aprovado. O COLAC 81 
aprovou o mérito do afastamento e o ônus solicitado dependerá de disponibilidade 82 
orçamentária; vi) CI Officina/LEEA nº 002/2013 – afastamento da Profª Simonne Teixeira – 83 
participar do VII Congresso do Conselho Europeu de Investigações Sociais sobre América 84 
Latina (CEISAL), em Porto/Portugal, e desenvolver atividades na Escuela de Estudios Hispano 85 
Amercianos-EEHA/Consejo Superior de Investigaciones Cientificas-CSIC, na Espanha – de 10 86 
a 30/06/2013 – aprovado; vii) CI PROF/LEEA/CCH nº 03/2013 - afastamento da Profª Teresa 87 
Peixoto Faria – participar do VII Congresso do Conselho Europeu de Investigações Sociais 88 
sobre América Latina (CEISAL), em Porto/Portugal, e participar de atividades acadêmico-89 
científicas na École de Hautes Études em Sciences Sociales (EHESS), em Paris/França – de 90 
10 a 30/06/2013 – aprovado; viii) CI AgInova/UENF nº 73/2013 - afastamento do Prof. 91 
Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – participar da Comitiva da ABRUEM para visitas 92 
técnicas a Universidades e Centros de Pesquisa na Coreia do Sul – 13 a 30/06/2013 – 93 
aprovado; ix) CI Reitoria nº 22/2013 – afastamento do Prof. Silvério de Paiva Freitas (com 94 
ônus para a UENF) – acompanhar comitiva da ABRUEM em viagem à Coreia do Sul, com o 95 
objetivo de conhecer o cenário educacional, científico e cultural, com visitas a universidades 96 
locais – de 13 a 30/06/2013 – aprovado; x) CI CBB nº 053/2013 – afastamento do Prof. Renato 97 
Augusto DaMatta – participar do 12th International Congresso of Toxoplasmosis, em 98 
Oxford/Inglaterra, e visita a Seção de Microscopia Eletrônica da Universidade de Leiden, na 99 
Holanda, e ao Instituto Gulbendian de Ciência, em Lisboa/Portugal – de 20/06 a 08/07/2013 - 100 
aprovado; xi) CI LEEL/CCH 026/2013 – afastamento da Profª Renata Maldonado da Silva – 101 
participar do XV Congresso Mundial de Educação Comparada – World Council of Comparative 102 
Education Societies (WCCES2013), em Buenos Aires/Argentina – de 23 a 29/06/2013 – 103 
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aprovado. O COLAC aprovou o mérito do afastamento e o ônus solicitado dependerá de 104 
disponibilidade orçamentária; xii) CI LEEA/UESI/CCH/LSC nº 016/2013 – afastamento da Profª 105 
Lilian Sagio Cezar – participar da X Reunião de Antropologia do Mercosul, em 106 
Córdoba/Argentina – de 08 a 16/07/2013 - aprovado; xiii) CI UENF/CCTA nº 022/2013 - 107 
afastamento dos professores Alexandre Pio Viana, Antonio Teixeira do Amaral Junior e 108 
Messias Gonzaga Pereira – participar de assinatura do convênio UENF x North Dakota State 109 
University, nos EUA – 24 a 30/08/2013 – aprovado. O COLAC aprovou o mérito dos 110 
afastamentos e o ônus solicitado dependerá de disponibilidade orçamentária; xiv) CI CBB nº 111 
040/2013 – afastamento da Profª Maura da Cunha – participar do XV Meeting on Genetics and 112 
Breeding of Capsicum and Eggplant, em Torino/Itália – de 28/08 a 08/09/2013 – aprovado; xv) 113 
CI CBB nº 054/2013 – afastamento do Prof. André de Oliveira Carvalho - participar do XV 114 
Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant, em Torino e visita técnica à 115 
Universitá de Roma, Itália – de 28/08 a 10/09/2013 – aprovado; xvi) CI CCT/MAV nº 51/2013 – 116 
afastamento do Prof. Marcello Filgueira – participar do Plansee Seminar 2013, na Áustria – de 117 
02 a 08/06/2013 – aprovado. Passando ao item 04, o Reitor colocou em apreciação os 118 
seguintes convênios: i) Convênio (Termo Aditivo) entre a UENF e PETROBRAS (processo E-119 
26/051.694/11), que tem como objetivo alterar o item 4.1 da Cláusula Quarta – Aporte 120 
Financeiro e Repasses do Instrumento Convenial nº 6000.0069364.11.4; alterar o item 5.1 e 121 
retirar o item 5.1.2 da Cláusula Quinta – Prazo do Instrumento Convenial nº 6000.0069364.11.4 122 
e, finalmente, realizar as alterações nos itens e subitens do Anexo I do Instrumento Convenial 123 
nº 6000.0069364.11.4 – Plano de Trabalho. O coordenador pela UENF é o Prof. André Duarte 124 
Bueno – aprovado; ii) Termo de Cooperação entre a UENF e CAPES (processo E-125 
26/050.600/12), que tem o objetivo de possibilitar a disponibilização de bolsas de pós-126 
graduação para essa instituição no âmbito do Programa DS, no exercício de 2013, e seu teor 127 
formaliza a adesão ao regulamento vigente do Programa. A coordenação pela UENF é da 128 
PROPPG – aprovado com uma abstenção. Passando ao item 05 da pauta, o Prof. 129 
Paranhos explanou sobre o convênio entre a UENF, Petrobras e FUNDENOR (processo E-130 
26/051.919/06), sob a coordenação, pela UENF, do TNS Alexandre Sérvulo Lima Vaz Junior. 131 
Disse que o relatório foi encaminhado para a Agência de Inovação. Disse que foram feitas 132 
instalações no LENEP e equipamentos adquiridos. Disse que o projeto de infraestrutura e as 133 
principais realizações foram especificados no relatório. Fez a leitura do parecer da Agência de 134 
Inovação, favorável ao encerramento do convênio. O Reitor colocou em apreciação o relatório 135 
de encerramento do convênio, sendo aprovado. O Prof. Paranhos explanou sobre o convênio 136 
entre a UENF, Shimadzu do Brasil e FUNDENOR (processo E-26/053.238./07), coordenado 137 
pelo Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos. O Prof. Paranhos disse que o convênio foi 138 
para a realização de atividades de pesquisa. Disse que trabalhos foram publicados, patentes 139 
geradas e trabalho de graduação premiado pela Associação Brasileira de Metalurgia. Entendeu 140 
que o convênio cumpriu a atividade-fim. O Reitor colocou em apreciação o relatório de 141 
encerramento do convênio, sendo aprovado. O Prof. Paranhos informou que com a 142 
aprovação pelo COLAC, os processos retornarão à Agência de Inovação para providenciar o 143 
patrimoniamento dos bens junto à Gerência de Patrimônio. Passando ao item 6, que trata do 144 
Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina Veterinária (processo E-26/051.438/12), 145 
ficou definido, por solicitação do relator, que o tema será apreciado na próxima reunião. Passando 146 
ao item 7, que trata de Recurso de Isabelle Moreira Barreto Carvalho, referente a desligamento 147 
de curso de graduação por reprovação por frequência, a Profª Rita disse que a Câmara de 148 
Graduação deferiu o primeiro pedido da aluna, que acabou sendo jubilada novamente. Disse que 149 
mais uma vez a aluna entrou com recurso, sendo indeferido pela Coordenação do Curso e pela 150 
Câmara de Graduação. Fez a leitura da solicitação feita por Isabelle Moreira. A Profª Isabel 151 
disse que os problemas que a aluna teve na família não foram relatados com comprovação 152 
documental. A Profª Andréa perguntou se ela foi informada que deveria apensar documentos 153 
quando recorresse. A Profª Rita disse que o recurso foi feito na Secretaria Acadêmica e 154 
encaminhado à PROGRAD, que solicitou parecer da Coordenação do Curso para posterior 155 
apreciação pela Câmara de Graduação. A Profª Andréa disse que os alunos deveriam ser 156 
incentivados a procurar mais o setor de assistência social. Sugeriu pensarmos também em 157 
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uma creche. O Reitor disse que a sugestão faz parte do plano de trabalho e estamos 158 
buscando realizar. Observou que temos hoje uma deficiência de pessoal na área de 159 
assistência social. Disse que temos que atuar e tentar resolver esta questão, priorizando a 160 
contratação de assistentes sociais. A Profª Rita observou que a aluna tinha a alternativa de 161 
trancar a matrícula. O Reitor colocou em apreciação o recurso de Isabelle Moreira Barreto 162 
Carvalho, sendo indeferido por unanimidade. Passando ao item 8, que trata de recurso de 163 
Thiago Silva Frauches, referente à solicitação de prorrogação de prazo de defesa de tese de 164 
Doutorado, o Prof. Amaral disse que Thiago cursou Doutorado em Biociências e Biotecnologia. 165 
Disse que ele extrapolou o prazo de 60 meses e de mais 06 meses. Informou que ele fez 166 
matrícula em agosto de 2007 e em julho de 2012 completou 60 meses, solicitando prorrogação 167 
para defender até dezembro. Passado este prazo, a defesa não foi realizada e em fevereiro ele 168 
solicitou recurso ao COLAC, mas o recurso não passou pela CPPG. O COLAC decidiu por 169 
encaminhar o recurso para apreciação da CPPG. Passando ao item 9, o Reitor colocou em 170 
apreciação a CI LGPP/CCH nº 17/2013, com solicitação de convocação de segundo colocado em 171 
concurso público. O Prof. Mauro disse que a solicitação do LGPP é de que o candidato aprovado 172 
em 2º lugar no concurso público do LEEL, Frederico Vidigal, seja convocado para uma das cinco 173 
vagas do LGPP, devido à urgência de necessidade no preenchimento de vaga no Curso de 174 
Administração Pública. Disse que o candidato foi entrevistado pelo LGPP e houve a concordância 175 
do LEEL. A Profª Andréa disse que o concurso foi realizado para outro perfil, então considera que 176 
deve haver uma consulta à ASJUR, pois não há semelhança com casos anteriores. O Reitor 177 
colocou a solicitação de aproveitamento do 2º colocado no concurso público para docente do 178 
LEEL, para preenchimento de vaga do LGPP, sendo aprovada por unanimidade, condicionada 179 
ao parecer da ASJUR. O Reitor colocou em apreciação os seguintes resultados de concurso 180 
público: i) CI CCT nº 089/13 – concurso público para 01 vaga de Professor Associado do LCMAT 181 
na área “Matemática Pura ou Matemática Aplicada ou Estatística ou Educação Matemática”. Foi 182 
aprovada a candidata Elba Orocia Bravo Asenjo, com média final 8,14 – resultado homologado; 183 
ii) CI CCT nº 088/13 – concurso público para 01 vaga de Professor Associado do LAMAV na área 184 
“Polímeros”. Foi aprovado o candidato Djalma Souza, com média final 8,84 - resultado 185 
homologado; iii) CI CCT nº 090/13 – concurso público para 01 vaga de Professor Associado do 186 
LAMAV na área “Materiais de Alta Dureza”. Foram aprovados: Roseli Marins Balestra em 1º lugar, 187 
com média final 8,57; Márcia Giardinieri de Azevedo em 2º lugar, com média final 8,10. A 188 
candidata Ana Paula Cysne Barbosa desistiu do concurso - resultado homologado; iv) CI CCT 189 
nº 086/13 – concurso público para 01 vaga de Professor Associado do LENEP na área 190 
“Modelagem Matemática e Computacional”. Foi aprovado o candidato Luiz Eduardo Melo Lima, 191 
com média final 7,44 - resultado homologado com uma abstenção; v) CI CCT nº 087/13 – 192 
concurso público para 01 vaga de Professor Associado do LENEP na área “Engenharia de 193 
Petróleo”. O candidato Alexandre Sérvulo Lima Vaz Junior foi reprovado na prova escrita, com 194 
média 5,0 - resultado homologado. Nada mais havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às 195 
dezesseis horas e cinco minutos, agradecendo a presença de todos. 196 
 197 

 198 

 199 

      Prof. Silvério de Paiva Freitas                     Carlos André Pereira Baptista 200 
            Reitor                                           Secretário ad-hoc  201 


