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ATA DA 173ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e treze, às quatorze horas, realizou-se na sala de 1 
reuniões da Reitoria a centésima septuagésima terceira reunião do Colegiado Acadêmico, para 2 
tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 172ª reunião; 02 - Informes; 03 - 3 
Afastamentos do país; 04 - Aprovação de convênios; 05 – Enquadramentos e Progressões por 4 
antiguidade e merecimento – Lei 4.800 e Portaria 009/2008; 06 – Quantitativo de vagas para a 5 
seleção da Pós-Graduação – 2014/1 (CI Proppg nº 267/2013); 07 – Solicitação de alteração no 6 
período de afastamento para Pós-Doutoramento do Técnico de Nível Superior Marcelo Gomes de 7 
Almeida; 08 – Solicitação de prorrogação de afastamento para estágio sênior da Profª Andréa 8 
Cristina Vetö Arnholdt (CI CBB nº 122/2013); 09 - Solicitação de prorrogação de afastamento para 9 
estágio sênior do Prof. Victor Haber Perez (processo E-26/050.854/12); 10 - Solicitação de licença 10 
sem vencimentos do Prof. Gilberto Lourenço Gomes (processo E-26/009/2148//2013); 11 - 11 
Assuntos Diversos. Estavam presentes: Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor, que presidiu 12 
a reunião; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; 13 
Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – 14 
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Profª Daniela Barros de Oliveira - 15 
representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Prof. Antonio Gesualdi Junior - 16 
representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Prof. Marcelo Carlos Gantos – 17 
representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Profª Denise Cunha Tavares Terra - 18 
representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. Fábio Lopes Olivares - representante 19 
suplente dos Chefes de Laboratório do CBB; Profª Francisca Maria Alves Pinheiro – 20 
representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Sérgio Luis Gonzalez Garcia - 21 
representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Fábio da Costa Henry – representante 22 
dos docentes do CCTA; Prof. Mauro Macedo Campos – representante dos docentes do CCH; 23 
Prof. Leandro Rabello Monteiro – representante dos docentes do CBB. Justificaram ausência 24 
os professores Carlos Eduardo de Rezende e Fernando Saboya. O Prof. Edson agradeceu a 25 
presença de todos. Informou que o Reitor não poderá participar da reunião por motivo de 26 
viagem. Passando ao item 01 da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação a minuta da ata 27 
da 172ª reunião, sendo aprovada com uma abstenção. Passando ao item 02, o Prof. Amaral 28 
informou que de 21 a 24 de outubro será realizada a 13ª Mostra de Pós-Graduação da UENF e a 29 
5ª Mostra de Extensão UENF/IFF/UFF. Disse que é um evento importante e que conta com a 30 
participação de toda a Instituição. Disse que neste ano foram inscritos 439 resumos na Pós-31 
Graduação. Convidou os coordenadores para participarem do evento junto dos alunos. O Prof. 32 
Nagipe disse, em relação ao evento informado pelo Prof. Amaral, que é muito importante a 33 
presença do corpo docente da Universidade. Informou que haverá mesa redonda que tratará da 34 
extensão. O Prof. Marcelo perguntou sobre o Programa Nacional de Pós-Doutoramento da 35 
CAPES. O Prof. Amaral respondeu que este tema será apreciado junto ao item “convênios”. O 36 
Prof. Edson informou que a Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais conseguiu 37 
voucher para 19 estudantes realizarem o exame TOEFL e foi realizada seleção para definir os 38 
contemplados. O Prof. Edson solicitou ao Colegiado a inserção na pauta dos seguintes temas: i) 39 
alteração do nome do LZNA; ii) solicitação de prorrogação de afastamentos para Pós-40 
Doutoramento; iii) resultado de concurso público para Professor Titular do LEF/CCTA; iv) 41 
revalidação de diploma. A solicitação foi aprovada. Passando ao item 03 da pauta, o Prof. 42 
Edson chamou atenção para o cuidado que deve haver com os prazos para a tramitação das 43 
solicitações. Colocou em apreciação as seguintes solicitações de afastamento do país: i) CI 44 
LGPP/CCH/UENF nº 51/2013 – afastamento do Prof. Sergio de Azevedo (sem ônus para a 45 
UENF) – participar do VII Congresso Latinoamericano de Ciência Política, na Colômbia – de 21 46 
a 28/09/2013 – homologada a aprovação ad referendum; ii) CI CBB nº 121/2013 – 47 
afastamento do Prof. Carlos Ramon Ruiz-Miranda (sem ônus para a UENF) – participar do XXX 48 
Congresso Nacional de Zoológicos Mexicanos, no México – de 06 a 12/10/2013 – aprovado 49 
com uma abstenção; iii) CI CCTA/CGAGRO nº 36/2013 - afastamento da TNS Ana Paula 50 
Ribeiro Costa Erthal (sem ônus para a UENF) – participar do II International Symposium on 51 
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Organic Matter Management and Compost Use in Horticulture, no Chile – de 19 a 25/10/2013 – 52 
aprovado com uma abstenção; iv) CI CCT/LCMAT nº 119/2013 - afastamento do Prof. Luis 53 
Antonio Rivera Escriba (sem ônus para a UENF) – participar do Congreso Internacional de 54 
Computación y Telecomunicaciones – COMTEL 2013, no Peru – de 20 a 27/10/2013 – 55 
aprovado com uma abstenção; v) CI CCT/LEPROD nº 079/13 - afastamento do Prof. Alcimar 56 
das Chagas Cordeiro (sem ônus para a UENF) – participar do XV Congresso de Gestão de 57 
Tecnologia Latino-Iberoamericano – ALTEC 2013, em Portugal – de 26/10 a 02/11/2013 – 58 
aprovado com uma abstenção; vi) CI LEF/CCTA s/nº, de 02/10/2013 - afastamento do Prof. 59 
Richard Ian Samuels (sem ônus para a UENF) – participar de visita a Universidade Swansea 60 
para firmar colaborações na área de controle biológico de insetos vetores de doenças, na Grã-61 
Bretanha – de 04 a 15/11/2013 – aprovado com uma abstenção; vii) CI CBB nº 120/2013 - 62 
afastamento do Prof. Jorge Hernandez (sem ônus para a UENF) – participar do Technical 63 
Meeting on High-Througput Molecular Dynamics 2013, na Espanha – de 05 a 13/11/2013 – 64 
aprovado com uma abstenção; viii) CI LZNA/CCTA/UENF 153/2013 - afastamento do Prof. 65 
Hernan Maldonado Vasquez e do TNS Rogério da Silva Aguiar (sem ônus para a UENF) – 66 
participar do XXIII Reunião da Associação Latino-Americana de Produção Animal, em Cuba – 67 
de 15 a 23/11/2013 - aprovado com uma abstenção; ix) CI UENF/CCTA/LTA nº 061/13 - 68 
afastamento da Profª Daniela Barros de Oliveira (sem ônus para a UENF) – participar de 69 
treinamento em equipamento MALDI-TOF, nos EUA – de 09 a 16/12/2013 - aprovado com 70 
uma abstenção; x) CI CCT/LECIV/GCC/25 – afastamento do Prof. Guilherme Chagas Cordeiro 71 
(sem ônus para a UENF) - participar do colóquio Low Carbon Cement & Concrete, em Cuba – 72 
de 25 a 29/10/2013 - aprovado com uma abstenção. Passando ao item 04, o Prof. Edson 73 
colocou em apreciação os seguintes convênios: i) Termo Aditivo de convênio entre a UENF e 74 
CAPES (processo E-26/053.120/11), que tem como objetivo prorrogar a vigência do Convênio 75 
nº 042/2011, por 365 dias, a partir de 14/12/2013, vencendo em 14/12/2014. A coordenação 76 
pela UENF é da Pró-Reitoria de Graduação - aprovado; ii) Convênio entre a UENF e a 77 
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes (processo E-26/050.295/10), que tem como 78 
objetivo promover a cooperação técnica entre a Universidade Estadual do Norte Fluminense e 79 
o Município de Campos dos Goytacazes, objetivando estabelecer um programa de cooperação 80 
de gestão patrimonial, de pessoal e técnica em ciência e tecnologia, possibilitando a 81 
implementação de ações integradas em áreas de interesse comum. A coordenação pela UENF 82 
é da Reitoria – aprovado; iii) Termo de Cooperação Técnica entre a UENF e CAPES 83 
(processo E-26/009/2726//2013), que tem como objetivo cooperação entre os partícipes para a 84 
execução do Programa Nacional de Pós-Doutorado, segundo as normas contidas em seu 85 
regulamento vigente, no âmbito da Ação 0487 – Concessão de bolsas de estudo no país, 86 
integrante do Programa de Governo 2032 – Educação Superior – Graduação, Pós-Graduação, 87 
Ensino, Pesquisa e Extensão. A coordenação pela UENF é da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-88 
Graduação. O Prof. Amaral disse que a CAPES destinou para Programas com conceito 3 a 5 89 
uma cota de bolsa de Pós-Doutoramento e que foi encaminhado e-mail para aquela 90 
Coordenação arguindo o porquê de alguns Programas não terem recebido cotas no novo 91 
PNPD. Disse que Programas com cotas em vigência não foram contemplados e poderão 92 
solicitar quando findadas as cotas em andamento. Disse que há necessidade de publicação de 93 
edital e o valor da bolsa é de aproximadamente R$ 5.000,00, durante 05 anos. O Prof. 94 
Marcelo sugeriu verificar se o orientador terá que ser docente de produtividade. Colocado em 95 
apreciação, o termo de cooperação foi aprovado; iv) Convênio entre a UENF e Sociedade de 96 
Engenheiros de Petróleo - SPE (processo E-26/009/3074//2013), que tem como objetivo 97 
estabelecer a forma e as condições pelas quais as partes convenentes se propõem a 98 
desenvolver, continuamente, um programa de mútua colaboração e/ou cooperação técnica e 99 
científica, possibilitando a implementação de ações integradas em áreas de interesse comum. 100 
A Coordenação pela UENF é do LENEP/CCT – aprovado; v) Convênio entre a UENF e 101 
Fundação Darcy Ribeiro (processo E-26/051.301/08), que tem como objetivo estabelecer a 102 
forma e as condições pelas quais as partes convenentes se propõem a desenvolver, 103 
continuamente, um programa de mútua colaboração e/ou cooperação técnica e científica, 104 
possibilitando a implementação de ações integradas em áreas de interesse comum. A 105 
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coordenação pela UENF é da Reitoria – aprovado. A Profª Denise informou que o Programa 106 
de Sociologia Política lançará revista em parceria com a referida Fundação; vi) Termo Aditivo 107 
ao Instrumento Contratual entre a UENF, PETROBRAS e FUNDENOR (processo E-108 
26/052.797/11), que tem como objetivo dilatar o prazo por mais 365 (trezentos e sessenta e 109 
cinco) dias corridos, a partir da data de encerramento do instrumento contratual ora aditado. O 110 
coordenador pela UENF é o Prof. Fernando Saboya de Albuquerque Jr – aprovado. Passando 111 
ao item 05 da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação a CI CCD 059/2013, com 112 
enquadramentos e progressão diferenciada dos seguintes docentes: Alcimar das Chagas 113 
Ribeiro (enquadramento - faixa XVI – padrão 5); Claudete Santa Catarina (progressão 114 
diferenciada - faixa XVI – padrão 5); Eder Dutra de Resende (enquadramento - faixa XVII – 115 
padrão 5); Elisangela da Silva Monteiro (enquadramento - faixa XV – padrão 3); Karoll Andrea 116 
Alfonso Torres (enquadramento - faixa XV – padrão 2); Maria Gertrudes Alvarez Justi da Silva 117 
(enquadramento - faixa XVI – padrão 5); Vanildo Silveira (enquadramento - faixa XVII – padrão 5). 118 
Os enquadramentos e a progressão diferenciada foram aprovados. Passando ao item 6, o Prof. 119 
Edson disse que se trata de quantitativo de vagas para a seleção da Pós-Graduação – 2014/1, 120 
sendo 296 para Mestrado e 210 para Doutorado, conforme a seguir: i) Biociências e Biotecnologia 121 
(Mestrado 39 – Doutorado 30); ii) Ecologia e Recursos Naturais (Mestrado 15 – Doutorado 17); iii) 122 
Engenharia Civil (Mestrado 20 – Doutorado 16); iv) Engenharia de Produção (Mestrado 13); v) 123 
Engenharia de Reservatório e de Exploração (Mestrado 14 – Doutorado 08); vi) Engenharia e 124 
Ciências dos Materiais (Mestrado 26 – Doutorado 29); vii) Ciências Naturais (Mestrado 17 – 125 
Doutorado 07); viii) Políticas Sociais (Mestrado 20); ix) Sociologia Política (Mestrado 18 – 126 
Doutorado 18); x) Cognição e Linguagem (Mestrado 27); xi) Ciência Animal (Mestrado 27 – 127 
Doutorado 30); xii) Produção Vegetal (Mestrado 48 – Doutorado 42); xiii) Genética e 128 
Melhoramento de Plantas (Mestrado 12 – Doutorado 13). O Prof. Amaral disse que na Instituição 129 
é permitido a novos docentes receberem mestrandos, sendo que alguns já com bolsa. Informou 130 
que não é necessário orientar três mestres para poder orientar um doutor, pois sendo produtivo e 131 
orientando mestrando, concomitante com iniciação científica, já é aceito. Disse que as vagas aqui 132 
apresentadas foram demandadas e avaliadas pelos Programas e que não estão vinculadas a 133 
bolsas e serão preenchidas se houver mérito. O Prof. Edson colocou as vagas em apreciação, 134 
sendo aprovadas. Passando ao item 7, que trata de solicitação de alteração no período de 135 
afastamento para Pós-Doutoramento do Técnico de Nível Superior Marcelo Gomes de Almeida, o 136 
Prof. Edson informou que este afastamento já havia sido aprovado e agora o servidor solicitou 137 
a alteração no período, que passará a ser realizado de 10/10/2013 a 10/10/2014. A solicitação 138 
foi aprovada. Passando ao item 8, o Prof. Edson disse que se trata de solicitação de 139 
prorrogação por 06 meses do período de afastamento para estágio sênior da Profª Andréa Cristina 140 
Vetö Arnholdt, completando assim 01 ano de estágio. Colocada em apreciação, foi aprovada a 141 
prorrogação de 30 de novembro de 2013 a 29 de maio de 2014. Passando ao item 9 da pauta, 142 
o Prof. Edson disse que se trata de solicitação de prorrogação de afastamento para estágio 143 
sênior do Prof. Victor Haber Perez. Disse que o Prof. Victor está nos Estados Unidos e já 144 
completou 12 meses de estágio e está solicitando mais 5 meses, com bolsa da CAPES. Informou 145 
que de início o professor solicitou pós-doutoramento, mas a CAPES, que concedeu a bolsa, 146 
informou que deveria ser estágio sênior, pelo fato do professor ter mais de 05 anos de titulação. 147 
Informou que a ASJUR emitiu parecer contrário à concessão, com base na legislação em vigor, e 148 
considerou também que não se trata de caso omisso. Disse que a conclusão do trabalho é de 149 
interesse do professor, do laboratório e da Universidade. Disse que uma possibilidade poderia ser 150 
licença e férias, mas deveria ser consultada a CAPES. A Profª Daniela informou que o professor 151 
entrou com pedido na CAPES em setembro, pois deveria retornar em 1º de outubro, e ao mesmo 152 
tempo solicitou a prorrogação à Universidade. Disse que a resposta foi emitida pela CAPES com o 153 
processo ainda tramitando aqui. O Prof. Edson disse que há uma minuta em andamento para 154 
aperfeiçoamento da resolução que está em vigor e na nova proposta está previsto o prazo de 155 
afastamento para estágio sênior igual ao prazo para pós-doutoramento, que é de 12 meses, 156 
podendo ser prorrogado por mais 06 meses. Disse que a minuta foi aprovada pelo COLAC e se 157 
encontra em análise no CONSUNI. Disse que o COLAC não tem como aprovar uma 158 
excepcionalidade, até porque isso caberia ao CONSUNI. Informou que há concordância 159 
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acadêmica do laboratório e do Centro em relação à conclusão dos trabalhos do professor no 160 
estágio. O Prof. Antonio Gesualdi considerou que não podemos decidir nada que seja contrário 161 
à resolução em vigor. O COLAC decidiu, com base na Resolução CONSUNI nº 002/2004, não 162 
conceder a prorrogação do período de afastamento. Passando ao item 10, o Prof. Edson 163 
disse que o Prof. Gilberto Lourenço Gomes solicitou licença sem vencimentos e foi aprovado no 164 
âmbito do Centro, mas a princípio, para assumir a parte didática do professor, havia sido solicitado 165 
contratação de bolsista, o que não é possível. Disse que depois o Centro nos encaminhou 166 
documento com a informação de que a Profª Rosalee assumiria as disciplinas do professor, sem 167 
prejuízo de sua carga didática. Disse que houve aprovação do laboratório e depois ciência do 168 
Diretor, mas deve haver aprovação do Conselho de Centro. O COLAC aprovou a licença sem 169 
vencimentos, condicionada à aprovação da demanda pelo Conselho de Centro. Passando 170 
ao item 11, foram apreciadas as seguintes questões: i) solicitação de alteração do nome do 171 
Laboratório de Zootecnia e Nutrição Animal. O Prof. Antonio Gesualdi disse que o nome do 172 
laboratório, conforme se encontra hoje, é ruim para a divulgação externa, pois a Nutrição Animal é 173 
uma área específica da Zootecnia. Fez a leitura da definição de Zootecnia. Informou que a 174 
solicitação é que o nome do laboratório seja alterado para Laboratório de Zootecnia. Em 175 
apreciação, a solicitação foi aprovada; ii) solicitações de prorrogação de afastamentos para pós-176 
doutoramento da Profª Dora Maria Villela José (CI CBB nº 131/2013) e Prof. Marcelo Trindade 177 
Nascimento (CI CBB nº 132/2013), sendo acrescentados o período de 22 a 30 de novembro de 178 
2013. As solicitações foram aprovadas; iii) o Prof. Edson colocou em apreciação o resultado 179 
de concurso público para Professor Titular do LEF/CCTA (CI UENF/CCTA/Concurso Público nº 180 
007/12), na área de conhecimento “Entomologia” e linha de atuação “Controle Biológico com uso 181 
de predadores ou fungo entomopatogênicos”, tendo sido aprovado Gilberto Soares de 182 
Albuquerque, com média final 9,19. O resultado foi homologado; iv) solicitação de revalidação 183 
de diploma de Juan Vicente Bachiller Cabria (CI PROPPG nº 273/2013). Foi nomeada como 184 
relatora a Profª Denise Cunha Tavares Terra. A Profª Francisca indagou como está a evolução 185 
de nossa demanda salarial. O Prof. Edson respondeu que a demanda salarial é prioridade, assim 186 
como a correção da distorção na tabela salarial dos servidores. Disse que sempre que estamos no 187 
Rio de Janeiro solicitamos ao Governo que solucione nossas demandas. Disse que ainda 188 
estamos enfrentando problema de contingenciamento de recursos. Nada mais havendo a tratar, o 189 
Prof. Edson encerrou a reunião às dezesseis horas e quarenta minutos, agradecendo a presença 190 
de todos. 191 
 192 

 193 

 194 

          Prof. Edson Corrêa da Silva                       Carlos André Pereira Baptista 195 
                        Vice-Reitor                                 Secretário ad-hoc  196 


