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ATA DA 169ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Ao três dias do mês de junho de dois mil e treze, às quatorze horas, realizou-se na sala de 1 
reuniões da Reitoria a centésima sexagésima nona reunião do Colegiado Acadêmico, para 2 
tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 168ª reunião; 02 - Informes; 03 - 3 
Afastamentos do país; 04 - Aprovação de convênios; 05 – Alteração no Calendário Acadêmico 4 
do 1º semestre de 2013 (CI PROPPG nº 120/2013); 06 – Vagas para seleção de Pós-Graduação 5 
2013/2; 07 – Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina Veterinária (processo E-6 
26/051.438/12) – parecer da relatoria; 08 – Perfil de vaga de concurso público para Professor 7 
Titular do LESCE/CCH - solicitação de republicação (CI LESCE/CCH/UENF nº 46/13); 09 – Perfis 8 
de vagas de concurso público para Professor Associado: LCFIS/CCT (CI CCT/LCFIS nº 064/13); 9 
LGPP/CCH (CI Direção/CCH nº 054/13); 10 - Solicitação de alteração do Artigo 6º do Regimento 10 
do PROFMAT (CI PROPPG nº 119/2013); 11 - Recurso de Frederico Peixoto de Freitas – 11 
desligamento do Curso de Agronomia; 12 - Assuntos Diversos. Estavam presentes: Prof. Edson 12 
Corrêa da Silva – Vice-Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – 13 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de 14 
Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 15 
Comunitários; Prof. Antonio Gesualdi Junior - representante dos Chefes de Laboratório do 16 
CCTA; Prof. Hugo Borsani – representante suplente dos Chefes de Laboratório do CCH; Profª 17 
Denise Cunha Tavares Terra - representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. Elias 18 
Walter Alves – representante dos Chefes de Laboratório do CBB; Profª Francisca Maria Alves 19 
Pinheiro – representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Sérgio Luis Gonzalez Garcia 20 
– representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Fábio da Costa Henry – 21 
representante dos docentes do CCTA; Prof. Mauro Macedo Campos – representante suplente 22 
dos docentes do CCH; Prof. Leandro Rabello Monteiro – representante dos docentes do CBB; 23 
Prof. Olney Vieira da Motta – representante suplente da Câmara de Pesquisa e Pós-24 
Graduação; Profª Isabel Candia Nunes Cunha – representante da Câmara de Graduação; Prof. 25 
Luis Humberto Castillo Estrada – representante da Câmara de Extensão e Assuntos 26 
Comunitários; e como convidado: Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral. 27 
Justificaram ausência os professores Roberto Franco, Daniela Barros, Fernando Saboya e 28 
Marcelo Gantos. O Prof. Edson agradeceu a presença de todos. Passando ao item 01 da 29 
pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação a minuta da ata da 168ª reunião, sendo 30 
aprovada com uma abstenção. Passando ao item 02, o Prof. Edson deu os seguintes 31 
informes: i) o Reitor está participando de reunião com o Presidente da FAETEC, tratando de 32 
questões como a área do Colégio Agrícola; ii) hoje será realizada a abertura do CONFICT. Disse 33 
que as Pró-Reitorias têm feito esforço junto aos estudantes para que as avaliações sejam as 34 
melhores possíveis. Disse, ainda, que o evento faz parte do calendário oficial da Graduação. O 35 
Prof. Fábio observou que é importante a presença dos estudantes, para receberem os 36 
certificados e continuarem com as bolsas; iii) o COLEX entendeu e recomendou que os 37 
professores que se afastarem para o exterior deveriam apresentar relatório sobre a participação 38 
nos eventos para os quais se afastaram do país. Disse que o Diretor do CCT nos encaminhou 39 
alguns relatórios de docentes do Centro. Considerou que isso pode ser normatizado pelo COLAC. 40 
A Profª Francisca indagou quem faria a análise dos relatórios. Sugeriu apenas a comprovação da 41 
apresentação do trabalho no evento. O Prof. Edson disse que o relatório pode ser de duas 42 
páginas apenas, sem burocratizar, para que tenhamos as informações dos afastamentos, dados 43 
esses que podem ser utilizados para avaliações pelas quais a UENF é submetida. O Prof. Sérgio 44 
disse que no CCT, em função das inúmeras saídas por ano, era importante normatizar. O Prof. 45 
Nagipe indagou se os relatórios ficariam arquivados nos Centros ou na Reitoria. O Prof. Edson 46 
disse que poderia ser nos Centros. A Profª Francisca sugeriu que as informações sejam 47 
disponibilizadas nas páginas dos laboratórios; iv) a UENF participou de Conferência Anual do 48 
NAFSA, em St. Louis. Disse que foi disponibilizado pelo MEC um stand para as instituições 49 
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brasileiras. Disse que, além da UENF, têm participado destes eventos a UERJ, UFRJ e Puc-Rio. 50 
Solicitou a inclusão na pauta de solicitação de reabertura de edital de concurso público e de mais 51 
três afastamentos do país. As inserções foram aprovadas. Passando ao item 03 da pauta, o 52 
Reitor colocou em apreciação as seguintes solicitações de afastamento do país: i) CI Vice-53 
Reitoria nº 06/2013 – afastamento do Prof. Carlos Jorge Logullo de Oliveira (com ônus para a 54 
UENF) – representar a Universidade no evento NAFSA 2013 – Annual Conference & Expo, em 55 
St. Louis/EUA – de 26 a 31/05/2013 – ad referendum homologado; ii) CI LESCE/CCH/UENF 56 
nº 40/13 – afastamento do Prof. Hugo Borsani – participar do VII Congreso CEISAL: Memoria, 57 
presente y porvenir en America Latina, em Portugal – de 10 a 18/06/2013 – aprovado; iii) CI 58 
CCT/LEPROD nº 034/13 - afastamento do Prof. Daniel Ignácio de Souza Junior – participar do 59 
Congresso Internacional COMADEM 2013, na Finlândia – de 10 a 19/06/2013 – aprovado; iv) 60 
CI LGPP/CCH/UENF nº 21/2013 – afastamentos dos Professores Sergio de Azevedo e Mauro 61 
Macedo Campos – participarem do VII Congreso CEISAL: Memoria, presente y porvenir en 62 
America Latina, em Portugal – de 12 a 16/06/2013 – aprovados; v) CI UENF/CCTA/LRMGA nº 63 
041/2013 - afastamento da Profª Maria Clara Caldas Bussiere – participar do 46th Annual 64 
Meeting Reproductive Health: Nano to Global, em Montreal/Canadá – 20 a 30/07/2013 – 65 
aprovado; vi) CI CCT/MAV nº 76/2013 – afastamento da Profª Ana Lúcia Diegues Skury – 66 
participar do 17th International Conference on Composite Structures (ICCS17), em Portugal – 67 
de 13 a 23/06/2013 – aprovado; vii) CI CCT/LEPROD nº 033/13 - afastamento do Prof. Manuel 68 
Antonio Molina Palma – apresentação de trabalho no Triple Helix Conference, em 69 
Londres/Inglaterra, apresentação de trabalho no XIX International Conference on Industrial 70 
Engineering and Operations Management (ICIEOM 2013), em Valladolid/Espanha, realizar 71 
visita técnica ao DINAMIA’CET-IUL e à Universidade de Évora, em Portugal – de 05 a 72 
20/07/2013 – aprovado; viii) CI CCT/LEPROD nº 035/13 - afastamento do Prof. André Luis 73 
Policani Freitas – participar do XIX International Conference on Industrial Engineering and 74 
Operations Management (ICIEOM 2013) e visitar a Universidade Valladolid, em 75 
Valladolid/Espanha – 06 a 12/07/2013 – aprovado; ix) CI LCQUI/CCT, s/nº, de 07/05/2013 – 76 
afastamento do Prof. Adolfo Horn Junior – visitar a Universidade Nacional da Irlanda Maynooth-77 
NUIM, visando estabelecimento de parceria técnico-científica, na Irlanda, participar do Medical 78 
Redox Inorganic Chemistry 2013, na Alemanha, participar do International Conference on Bio-79 
inorganic Chemistry, na França – de 16 a 30/07/2013 – aprovado; x) CI LENEP/CCT/UENF nº 80 
067/2013 – afastamento do Técnico Laércio Lopes Martins – apresentar trabalho no 26th 81 
International Meeting on Organic Geochemistry (IMOG 2013), na Espanha – de 14 a 82 
22/09/2013 - aprovado; xi) CI LENEP/CCT/UENF nº 065/2013 – afastamento da Profª Eliane 83 
Soares de Souza – participar do 26th International Meeting on Organic Geochemistry (IMOG 84 
2013), na Espanha – de 14 a 22/09/2013 – aprovado; xii) CI LENEP/CCT/UENF nº 066/2013 – 85 
afastamento da Profª Georgiana Feitosa da Cruz – participar do 26th International Meeting on 86 
Organic Geochemistry (IMOG 2013), na Espanha – de 14 a 22/09/2013 - aprovado; xiii) CI 87 
CBB nº 063/2013 - afastamento da Profª Ilana Rosental Zalmon – participar do 10th 88 
International Conference on Artificial Reefs and Related Habitats, na Turquia – 17/09 a 89 
04/10/2013 – aprovado; xiv) CI CBB nº 074/2013 – afastamento do Prof. Arnoldo Rocha 90 
Façanha – participar do 29th International Conference of Yeast Genetics and Molecular 91 
Biology, em Frankfurt/Alemanha – de 29/08 a 04/09/2013 – aprovado; xv) CI CBB nº 073/2013 92 
– afastamento do Prof. Fábio Lopes Olivares – participar do II Iberoamerican Conference on 93 
Beneficial Plant – Microorganism – Environment Interactions (IBEMPA), em Sevilha/Espanha – 94 
de 31/08 a 16/09/2013 – aprovado; xvi) CI CBB nº 75/2013 – afastamento do Prof. Paulo 95 
Pedrosa Andrade – participar do 11th Intercol Congress, Ecology: Into the next 100 years, em 96 
Londres – de 17/08 a 01/09/2013 – aprovado; xvii) CI LESCE/CCH/UENF nº 37/2013 – 97 
afastamento da Profª Márcia Leitão Pinheiro – participar da X Reunião de Antropologia do 98 
Mercosul, em Córdoba/Argentina – de 09 a 14/07/2013 – aprovado; xviii) CI UENF/LESCE nº 99 
42/2013 – afastamento da Profª Wania Amélia Belchior Mesquita – participar do 7º Congreso 100 
Del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales em América Latina (CEISAL), em Portugal – 101 
de 07 a 16/06/2013 – aprovado. Passando ao item 04, o Reitor colocou em apreciação os 102 
seguintes convênios: i) Instrumento Contratual (Termo Aditivo) entre a UENF, PETROBRAS e 103 



 
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 03/06/2013 

 
 

3 

FUNDENOR (processo E-26/050.738/09), que tem como objetivo dilatar o prazo por mais 180 104 
(cento e oitenta) dias corridos, a partir de 07/06/2013. O coordenador pela UENF é o Prof. 105 
Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – aprovado; ii) Instrumento Contratual (Termo Aditivo) 106 
entre a UENF, PETROBRAS e FUNDENOR (processo E-26/051.191/10), que tem como 107 
objetivo dilatar o prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de 108 
encerramento do instrumento contratual ora aditado. O coordenador pela UENF é o Prof. 109 
Fernando Sérgio de Moraes – aprovado; iii) Convênio (Termo Aditivo) entre a UENF e CAPES 110 
(processo E-26/052.782/10), que tem como objetivo a alteração da cláusula décima terceira – 111 
da Vigência e da Prorrogação do Convênio nº 127/10. A coordenadora pela UENF é a Profª 112 
Marília Paixão Linhares – aprovado; iv) Termo de Cooperação entre a UENF, Petrobras e FBR 113 
(processo E-26/009/1235//2013), que tem como objetivo a união de esforços dos partícipes 114 
para o desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado “Modelagem do Acoplamento Poço-115 
Reservatório com Variação de Propriedades Termodinâmicas em Reservatórios com Alto Teor 116 
de CO2”. O coordenador pela UENF é o Prof. André Duarte Bueno – aprovado; v) Convênio 117 
entre a UENF e a Prefeitura Municipal de Italva (processo E-26/009/1234//2013), que tem como 118 
objetivo estabelecer a forma e as condições pelas quais as partes convenentes se propõem a 119 
desenvolver, continuamente, um programa de mútua colaboração e/ou cooperação técnica e 120 
científica, possibilitando a implementação de ações integradas em áreas de interesse comum. 121 
A coordenação pela UENF é da Reitoria (convênio institucional) - aprovado. Passando ao item 122 
05 da pauta, que trata de alteração no Calendário Acadêmico do 1º semestre de 2013 (CI 123 
PROPPG nº 120/2013), o Prof. Amaral disse que já havíamos aprovado o calendário sem a 124 
inclusão do edital de seleção de meio de ano. Disse que há temas prioritários para serem 125 
debatidos na Pós-Graduação, como o fórum que tratará de descredenciamento de Programas, a 126 
formatação de tese mais visível, a mobilidade internacional, entre outros. Disse que durante 127 
debate na CPPG nos foi colocada a questão das Engenharias, sendo difícil hoje a inserção de 128 
Mestrado e Doutorado nesta área. Disse que o entendimento é que poderia ser feito a inserção 129 
para as Engenharias, mas sem a geração de bolsas UENF. Disse que, no que tange ao 130 
calendário, foram inseridas cinco datas: i) 24/05 - prazo limite para as CPG’s enviarem à 131 
PROPPG informações sobre o Processo Seletivo do 2º/2013; ii) 27/05 – início do período de 132 
inscrição para Seleção/PG do 2º semestre de 2013; iii) 28/06 – término do período de inscrição 133 
para Seleção/PG do 2º semestre de 2013; iv) 12/07 – divulgação do resultado da Seleção/PG 134 
para o 2º semestre de 2013; v) 09 e 10/09 – matrícula dos alunos selecionados para o 2º 135 
semestre de 2013. Colocada em apreciação, a alteração no calendário foi aprovada. 136 
Passando ao item 6, sobre vagas para seleção de Pós-Graduação 2013/2, o Prof. Amaral disse 137 
que a solicitação é de abertura de vagas para 03 Programas: Engenharia Civil (06 vagas de 138 
Mestrado); Engenharia de Reservatório e de Exploração (04 vagas de Doutorado); Ciência Animal 139 
(01 vaga de Doutorado). O Prof. Edson colocou em apreciação a proposta de vagas de Pós-140 
Graduação para o 2º semestre de 2013, sendo aprovada. Passando ao item 7, que trata do 141 
Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina Veterinária (processo E-26/051.438/12), 142 
o Prof. Fábio, relator do processo, disse que consta em seu parecer algumas sugestões e que 143 
esteve em contato com a coordenadora do curso. Informou que as sugestões são basicamente 144 
sobre os códigos das disciplinas e que emitiu parecer favorável à aprovação. A Profª Ana 145 
Beatriz disse que este assunto já foi amplamente discutido na Câmara de Graduação e que o 146 
curso já existe, necessitando agora o cumprimento das exigências pedagógicas, com a 147 
aprovação do Projeto Pedagógico. O Prof. Olney disse que em reunião na FAPERJ, com as 148 
presenças dos presidentes do CNPq e da CAPES, foi criticado o exagero na carga horária de 149 
nossos cursos, o que resulta em falta de tempo para experiência em laboratórios e estágios. O 150 
Prof. Edson disse que é importante a colocação, mas a educação do país está bem atrasada 151 
mesmo. Disse que a formação dos estudantes que recebemos acaba influenciando na questão 152 
da carga horária, pois temos que utilizar mais tempo em sala de aula, por não confiarmos na 153 
educação básica recebida por eles. A Profª Ana Beatriz disse que temos incentivado a 154 
mobilidade estudantil nacional e internacional e temos discutido na Câmara o aproveitamento 155 
dos estágios realizados. Disse que o Programa de Licenciatura Internacional (PLI) quebrou 156 
outro paradigma, quando damos diploma a alunos que não fazem a metade do curso aqui. O 157 
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Prof. Edson disse que sugeriu aos representantes do CCH que elaborem projetos referentes a 158 
Políticas Públicas para encaminhar às Agências. O Prof. Mauro disse que no CCH há projetos 159 
consolidados, como o da 3ª idade e o projeto de segurança alimentar. Disse que o CCH está 160 
evoluindo na elaboração de projetos. O Prof. Edson disse que os projetos precisam ser 161 
discutidos na UENF, para definir de que forma serão inseridos nos projetos submetidos pela 162 
Universidade. O Prof. Hugo disse que uma das estratégias seria os setores da instituição se 163 
informarem sobre o que os demais estão fazendo e passarem a ter estes conhecimentos. O 164 
Prof. Olney disse que deveríamos participar mais dos nossos eventos internos, quando há 165 
apresentação de trabalhos desenvolvidos, palestras, entre outras ações. O Prof. Edson 166 
colocou em apreciação o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina Veterinária, 167 
sendo aprovado. Passando ao item 8, o Prof. Edson colocou em apreciação a solicitação de 168 
republicação de perfil de 01 vaga de concurso público para Professor Titular do LESCE/CCH (CI 169 
LESCE/CCH/UENF nº 46/13), na área de conhecimento Sociologia, sendo aprovado. Passando 170 
ao item 9, o Prof. Edson colocou em apreciação o perfil de 01 vaga de concurso público para 171 
Professor Associado do LCFIS/CCT (CI CCT/LCFIS nº 064/13), na área de conhecimento “Física 172 
da Matéria Condensada, Experimental” e linha de atuação “Espectroscopia de Raio X, Sistemas 173 
magnéticos, Espectroscopia de Gases, Fenômenos Fototérmicos”, sendo aprovado. Colocou em 174 
apreciação os perfis de 04 vagas de concurso público para Professor Associado do LGPP/CCH 175 
(CI Direção/CCH nº 054/13), nas seguintes áreas: i) área de conhecimento “Teoria Geral da 176 
Administração” e área de atuação “Experiência em ensino e pesquisa”; ii) área de conhecimento 177 
“Políticas e Gestão Pública” e área de atuação “Experiência em ensino e pesquisa”; iii) área de 178 
conhecimento “Direito e Estado no Brasil” e área de atuação “Experiência em ensino e pesquisa”; 179 
iv) área de conhecimento “Administração Financeira e Orçamentária” e área de atuação 180 
“Experiência em ensino e pesquisa”. O Prof. Olney questionou se há percentual de profissionais 181 
exigido pelo conselho profissional. O Prof. Elias disse que o conselho é inferior ao MEC. Lembrou 182 
que o Conselho de Biologia considerava que apenas Biólogo poderia atuar na Biologia. Perguntou 183 
se o perfil com graduação em Direito é uma solicitação do curso. A Profª Denise respondeu que 184 
sim. O Prof. Elias disse que se é solicitação do curso então considera como resolvido. A Profª 185 
Ana Beatriz disse que as diretrizes curriculares de cada curso determina o percentual de 186 
profissionais da área para atuação no curso, conforme determinação do MEC. O Prof. Olney 187 
perguntou se o percentual mínimo para Administradores está contemplado. A Profª Denise 188 
respondeu que considerando 20%, sim. Os perfis de vagas do LGPP/CCH foram aprovados. O 189 
Prof. Edson colocou em apreciação o perfil de 01 vaga de concurso público para Professor 190 
Associado do LTA/CCTA (CI UENF/CCTA/LTA nº 023/13), na área de conhecimento “Engenharia 191 
de Alimentos” e área de atuação “Processamento de Alimentos”, sendo aprovado. Passando ao 192 
item 10, sobre solicitação de alteração do Artigo 6º do Regimento do PROFMAT (CI PROPPG nº 193 
119/2013), o Prof. Edson disse que após a aprovação do regimento pelo COLAC, verificou-se 194 
que pelo texto apenas licenciados em Matemática poderiam participar do mestrado, sendo 195 
necessário alterar este item. Disse que os alunos do mestrado podem ser professores que 196 
estejam ministrando a disciplina de Matemática na rede pública. O Prof. Oscar disse que 197 
recebemos observação da Sociedade Brasileira de Matemática de que não somente licenciados 198 
em Matemática ministram a disciplina na rede pública e que o Programa é voltado para todos 199 
esses. O Prof. Edson colocou em apreciação a solicitação de alteração no artigo do Regimento 200 
do PROFMAT, permitindo que professores que ministram a disciplina de Matemática na rede 201 
pública possam cursar o Mestrado. A solicitação de alteração foi aprovada. Passando ao item 202 
11, a Profª Ana Beatriz disse que se trata de recurso de Frederico Peixoto de Freitas. Disse que 203 
ele foi reprovado quatro vezes em Projeto de Monografia. Disse que foi dada nova chance, mas 204 
ele alega que não soube. Disse que houve recurso à Câmara de Graduação, sendo o pleito 205 
indeferido em agosto de 2012, mas em abril de 2013 recorreu ao COLAC. Disse que ele 206 
encaminhou uma carta alegando que a UENF não o informou devidamente. O Prof. Elias disse 207 
que não foi feita nenhuma arbitrariedade contra o aluno e, pelo relato, foi um caso de negligência. 208 
Disse que há dois caminhos: decidirmos nesta reunião ou nomearmos relator. O Prof. Edson 209 
disse que o COLAC deve analisar se há alguma informação adicional que justifique a nomeação 210 
de relator. O Prof. Olney perguntou que se acompanharmos a decisão da Câmara e não 211 
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nomearmos relator, isso poderia abrir precedente para que ele recorra judicialmente, com o 212 
processo retornando ao COLAC. O Prof. Edson disse que após o exame da matéria, o COLAC 213 
não encontrando documento ou argumento que justifique e dê base para alterar a decisão da 214 
Câmara, pode tomar uma decisão. Colocado em apreciação, o recurso foi indeferido por 215 
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Edson encerrou a reunião às dezesseis horas 216 
e quarenta e cinco minutos, agradecendo a presença de todos. 217 
 218 

 219 

 220 

      Prof. Edson Corrêa da Silva                     Carlos André Pereira Baptista 221 
          Vice-Reitor                                Secretário ad-hoc  222 


