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ATA DA 174ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e treze, às quatorze horas, realizou-se na 1 
sala de reuniões da Reitoria a centésima septuagésima quarta reunião do Colegiado 2 
Acadêmico, para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 173ª reunião; 02 - Informes; 3 
03 - Afastamentos do país; 04 - Aprovação de convênios; 05 – Resultado de concurso público 4 
para Professor Associado do LFIT/CCTA (CI UENF/CCTA/Concurso Público nº 007/13); 06 – 5 
Revalidação de diploma de Juan Vicente Bachiller Cabria (CI PROPPG nº 273/2013) – parecer 6 
da relatoria; 07 – Recurso referente a abandono do Curso de Medicina Veterinária (processo E-7 
26/009/3351//2013); 08 – Recurso referente a desligamento do Curso de Licenciatura em Biologia 8 
(processo E-26/009/3361//2013); 09 - Assuntos Diversos. Estavam presentes: Prof. Silvério de 9 
Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. 10 
Antonio Teixeira do Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Ana 11 
Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Profª Daniela Barros de Oliveira - representante 12 
dos Chefes de Laboratório do CCTA; Prof. Antonio Gesualdi Junior - representante dos Chefes 13 
de Laboratório do CCTA; Profª Denise Cunha Tavares Terra - representante dos Chefes de 14 
Laboratório do CCH; Prof. Elias Walter Alves – representante dos Chefes de Laboratório do 15 
CBB; Prof. Sérgio Luis Gonzalez Garcia - representante dos Chefes de Laboratório do CCT; 16 
Prof. Fábio da Costa Henry – representante dos docentes do CCTA; Prof. Roberto Weider de 17 
Assis Franco – representante dos docentes do CCT; Prof. Leandro Rabello Monteiro – 18 
representante dos docentes do CBB; Profª Isabel Candia Nunes Cunha – representante da 19 
Câmara de Graduação. Justificaram ausência os professores Mauro Campos, Francisca 20 
Pinheiro, Fernando Saboya, Marcelo Gantos e Carlos Eduardo de Rezende. O Reitor 21 
agradeceu a presença de todos. Passando ao item 01 da pauta, o Reitor colocou em 22 
apreciação a minuta da ata da 173ª reunião, sendo aprovada com três abstenções. 23 
Passando ao item 02, o Reitor deu os seguintes informes: i) no dia 16 de outubro foi realizada 24 
Audiência Pública na ALERJ, convocada pela Comissão de Educação, quando pudemos 25 
apresentar nossas demandas. Disse que recebemos na última semana documento encaminhado 26 
pela Comissão de Educação da ALERJ, com a relação das emendas ao orçamento, que contêm 27 
nossas demandas. Lembrou que muitas emendas são aprovadas pela ALERJ, mas a aprovação 28 
não é garantia de liberação dos recursos. Disse que estamos tratando com o Governo sobre 29 
nossas demandas e foi realizada reunião técnica na SECT. Disse, ainda, que deverá ser realizada 30 
nova audiência pública na ALERJ neste mês de novembro; ii) informou que foi realizada na UENF 31 
a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, na semana seguinte a Semana do Servidor da 32 
UENF e nesta semana estará sendo realizada a Semana Acadêmica Unificada. O Prof. Amaral 33 
disse que durante a Semana de Ciência e Tecnologia foram realizadas a XIII Mostra de Pós-34 
Graduação e a V Mostra de Extensão, realizada em conjunto pela UENF, IFF e UFF. Disse que 35 
este ano foram 439 trabalhos, entre banners e apresentações orais, havendo um crescimento 36 
quantitativo e qualitativo. Disse que na extensão foram 135 trabalhos apresentados. Sugeriu 37 
que o Colegiado analisasse a possibilidade de que as próximas edições se transformem em 38 
congresso; iii) no dia 28 de outubro, aniversário de Darcy Ribeiro, foi assinado convênio com a 39 
Fundação Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, para ações na área da cultura. Disse que o cantor 40 
Gilberto Gil estava presente, prestigiando o evento; iv) participou em outubro do Fórum de 41 
Reitores da ABRUEM, realizado em Foz do Iguaçu. Disse que um dos temas debatidos foi a 42 
mobilidade acadêmica no Brasil, entre as universidades filiadas à Associação. A Profª Ana 43 
Beatriz informou, sobre este tema, que foi entregue cópia da minuta aos coordenadores de 44 
cursos, para ser amplamente debatido na Câmara de Graduação sobre quais cursos 45 
poderíamos participar e a partir de qual semestre; v) tem sido discutido com a UNESP sobre a 46 
possibilidade do sistema acadêmico daquela universidade ser disponibilizado para as 47 
instituições filiadas à ABRUEM. Disse que foi verificada nas discussões a necessidade de 48 
estrutura de apoio, via ABRUEM. Informou que o processo está em fase final de 49 
entendimentos; vi) em novembro receberemos professores de Universidade da Coréia do Sul. 50 
Lembrou que a ABRUEM assinou convênio com universidade sul coreana, quando da visita da 51 



 
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 04/11/2013 

 
 

2 

delegação àquele país; vii) recebemos visita do Prefeito de Italva e da Vice-Prefeita de Nova 52 
Friburgo, que buscam parcerias com a Universidade, mas mostramos que para atender as 53 
demandas que surgem necessitamos de mais recursos humanos; viii) recebemos visita do 54 
Deputado Comte Bittencourt, que também se reuniu com servidores da FENORTE. O Prof. 55 
Edson informou que participou de conferência científica na China, junto a outros 56 
pesquisadores da UENF, e durante o evento buscou-se cooperações na área da 57 
internacionalização. A Profª Ana Beatriz informou que a abertura da Semana Acadêmica será 58 
realizada nesta segunda-feira, às 17 horas, e haverá, após a cerimônia oficial de abertura, 59 
palestra com a Coordenadora Geral do Enade-Inep, Rosilene Cerri, com o tema “Enade: 60 
importância e implicações”. Convidou os conselheiros a participarem do evento. O Prof. Amaral 61 
informou sobre o Edital FAPERJ nº 41/2013 “Apoio a Grupos Emergentes de Pesquisa no Estado 62 
do Rio de Janeiro – 2013”. Disse que o edital visa consolidar grupos de pesquisa emergentes e 63 
podem participar equipes formadas por um conjunto de pesquisadores com até 10 anos de 64 
doutoramento, com vínculo empregatício em instituições de ensino superior e/ou pesquisa 65 
sediadas no Estado do Rio de Janeiro, dentre os quais deverá ser nomeado um coordenador. 66 
Disse que o prazo para submissão de propostas online é de 31/10/2013 a 19/12/2013. Solicitou 67 
que o edital seja divulgado nos Centros. O Prof. Roberto Weider indagou como está o 68 
andamento das obras do Restaurante Universitário. O Reitor respondeu que a parte física está 69 
praticamente pronta, faltando agora a liberação dos recursos para a aquisição dos equipamentos. 70 
O Prof. Elias perguntou qual a ideia da Reitoria em relação à operacionalização do restaurante. O 71 
Reitor disse que a ideia é a terceirização, com possibilidade de subsidiar a alimentação para 72 
estudantes carentes, mas há comissão designada para tratar da questão. O Reitor solicitou a 73 
inserção na pauta de solicitação de alteração no período de afastamento para pós-doutoramento 74 
do Prof. Luiz Humberto Castillo Estrada e de solicitação de licença sem vencimentos da Profª 75 
Selma Vergara Almeida. A solicitação foi aprovada. Passando ao item 03 da pauta, o Reitor 76 
colocou em apreciação a CI CCT/LECIV/GCC/28 – solicitação de retificação no período de 77 
afastamento do Prof. Guilherme Chagas Cordeiro (sem ônus para a UENF) – participar do 78 
colóquio Low Carbon Cement & Concrete, em Cuba – alterando de 25 a 29/10/2013 para 25 a 79 
29/11/2013 – aprovado. Colocou em apreciação as seguintes solicitações de afastamento do 80 
país: i) CI UENF/CCTA/LRMGA nº 004/2013 – afastamento da Profª Celia Raquel Quirino (sem 81 
ônus para a UENF) – participar da XXIII Reunião da Asociación Latinoamericana de 82 
Producción Animal e do IV Congresso Internacional de Mejoramiento Animal e visita à Facultad 83 
de Medicina Veterinaria de la Universidad de Granma, em Cuba – de 17/11 a 02/12/2013 – 84 
aprovado; ii) CI CBB nº 133/2013 - afastamento do Prof. Carlos Eduardo de Rezende (sem 85 
ônus para a UENF) – participar de reunião da American Geophysical Union, nos EUA – de 09 a 86 
13/12/2013 – aprovado; iii) CI LEEL/CCH nº 114/2013 - afastamento do Prof. Carlos Henrique 87 
Medeiros de Souza (sem ônus para a UENF) – participar do I Congreso Internacional sobre 88 
Intervención Social Y Educativa em Grupos Vulnerables, na Espanha – de 12 a 14/12/2013 – 89 
aprovado; iv) CI PROPPG nº 296/2013 - afastamento do Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira 90 
(sem ônus para a UENF) – participar do TMS 2014 Annual Meeting & Exhibition, nos EUA – de 91 
14 a 21/02/2014 – aprovado; v) CI CBB nº 138/2013 - afastamento do Prof. Carlos Eduardo de 92 
Rezende (sem ônus para a UENF) – participar de treinamento operacional do Espectrômetro 93 
de Massa (Delta V), na Alemanha – de 17 a 21/02/2014 – aprovado; vi) CI CBB nº 139/2013 - 94 
afastamento do TNS Marcelo Gomes de Almeida (sem ônus para a UENF) – participar de 95 
treinamento operacional do Espectrômetro de Massa (Delta V), na Alemanha – de 17 a 96 
21/02/2014 – aprovado; vii) CI CBB nº 140/2013 - afastamento da Profª Ana Paula Madeira Di 97 
Beneditto (sem ônus para a UENF) – participar de treinamento operacional do Espectrômetro 98 
de Massa (Delta V), na Alemanha – de 17 a 21/02/2014 – aprovado; viii) CI CCT/LEPROD nº 99 
085/13 - afastamento do Prof. Daniel Ignácio de Souza Junior (sem ônus para a UENF) – 100 
participar do Congresso Internacional WASET 2013, na Itália – de 14 a 20/11/2013 - aprovado 101 
com uma abstenção; ix) CI LENEP/CCT/UENF nº 148/2013 - afastamento do Prof. Carlos 102 
Enrique Pico Ortiz (sem ônus para a UENF) – participar de reuniões previstas em projeto 103 
celebrado entre a UENF e a PETROBRAS, nos EUA – de 09 a 20/12/2013 - aprovado com 104 
uma abstenção; x) CI LENEP/CCT/UENF nº 151/2013 - afastamento do Prof. Adolfo Puime 105 
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Pires (sem ônus para a UENF) – participar de reuniões previstas em projeto celebrado entre a 106 
UENF e a PETROBRAS, nos EUA – de 09 a 20/12/2013 - aprovado com uma abstenção; xi) 107 
CI CCT/LECIV/MGA 11 - afastamento da Profª Maria da Glória Alves (sem ônus para a UENF) 108 
– participar de missão de trabalho no Instituto Superior Técnico, em Portugal – de 10 a 109 
30/01/2014 - aprovado com uma abstenção; xii) CI CCT/LCFIS nº 135/2013 - afastamento do 110 
Prof. Roberto Weider de Assis Franco (sem ônus para a UENF) – participar de missão de 111 
trabalho na Universidade de Coimbra, em Portugal – de 01 a 23/02/2014 - aprovado com uma 112 
abstenção. Passando ao item 04, o Reitor colocou em apreciação os seguintes convênios: i) 113 
Termo Aditivo a convênio entre a UENF, FNDE e SEB/MEC (processo E-26/050.265/11), que 114 
tem como objetivo prorrogar a vigência do Convênio nº 400153/2010, por 183 dias, a partir de 115 
01/07/2013, vencendo em 30/12/2013. A coordenação pela UENF é da Pró-Reitoria de 116 
Graduação - aprovado; ii) Termo Aditivo a convênio entre a UENF e CAPES (processo E-117 
26/050.889/11), que tem como objetivo prorrogar a vigência do Convênio nº 176/2010, por 365 118 
dias, a partir de 24/04/2012, vencendo em 23/04/2013. A coordenação pela UENF é da Pró-119 
Reitoria de Graduação – aprovado; iii) Termo de Cooperação Técnica entre a UENF e a 120 
Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária (processo E-26/051.903/07), que tem como 121 
objetivo estabelecer a cooperação técnica entre o Estado do Rio de Janeiro, através da 122 
SEAPEC e a UENF, para implementação do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável em 123 
Microbacias Hidrográficas – Rio Rural/BIRD. A coordenação pela UENF é do Prof. Marcelo 124 
Trindade Nascimento - aprovado; iv) Convênio entre a UENF e a CAPES (processo E-125 
26/009/3387//2013), que tem como objetivo apoiar a aquisição de equipamentos destinados à 126 
melhoria da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica nos programas de pós-127 
graduação recomendados pela CAPES. A coordenação pela UENF é da Pró-Reitoria de 128 
Pesquisa e Pós-Graduação – aprovado; v) Convênio entre a UENF, UFRJ, UFF e IFF 129 
(processo E-26/009/3478//2013), que tem como objetivo cooperação técnica entre as 130 
instituições convenientes, para viabilizar o projeto e a implantação de uma incubadora de 131 
empresas em Macaé. A coordenação pela UENF é da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-132 
Graduação – aprovado; vi) Termo Aditivo a instrumento contratual entre a UENF, 133 
PETROBRAS e Fundação Bio Rio (processo E-26/052.416/11), que tem como objetivo dilatar o 134 
prazo por mais 240 dias corridos, passando seu prazo para 05/08/2014. A coordenação pela 135 
UENF é da Profª Roseane Marchezi Misságia – aprovado; vii) Termo Aditivo a instrumento 136 
contratual entre a UENF, PETROBRAS e FUNDENOR (processo E-26/052.798/11), que tem 137 
como objetivo prorrogar o prazo contratual, sendo acrescidos 180 dias corridos ao prazo 138 
contratual estabelecido, que passa a ser de 720 dias corridos, ficando a data do término 139 
contratual para 31/03/2014. A coordenação pela UENF é do Prof. Sérgio Tibana – aprovado. 140 
Passando ao item 05 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a CI UENF/CCTA/Concurso 141 
Público nº 007/13, com resultado de concurso público para Professor Associado do 142 
LFIT/CCTA, na área de Olericultura, que teve a candidata Cláudia Lopes Prins aprovada em 1º 143 
lugar (média final 7,63) e a candidata Cláudia Pombo Sudré aprovada em 2º lugar (média final 144 
7,59) – resultado homologado. Passando ao item 6, o Reitor disse que se trata de revalidação 145 
de diploma de Juan Vicente Bachiller Cabria (CI PROPPG nº 273/2013). A Profª Denise fez a 146 
leitura de seu parecer, favorável à revalidação do diploma de Doutorado de Juan Vicente Bachiller 147 
Cabria, realizado na Universidad D’Salamanca. O Reitor colocou o pedido de revalidação do 148 
diploma em apreciação, sendo aprovado. Passando ao item 7, a Profª Isabel fez a leitura do 149 
recurso de Damiana Salustiano, referente a abandono do Curso de Medicina Veterinária 150 
(processo E-26/009/3351//2013). Disse que a Câmara de Graduação, tomando como base o 151 
Regimento, não deferiu a solicitação. Após análise, o COLAC acompanhou a decisão da Câmara 152 
de Graduação e indeferiu a solicitação. Passando ao item 8, o Prof. Rodrigo Caetano fez a 153 
leitura do recurso de Marcos Vinicius Almeida da Silva, referente a desligamento do Curso de 154 
Licenciatura em Biologia (processo E-26/009/3361//2013). O Prof. Elias disse que se preocupa 155 
com ação jurídica. Indagou sobre o que diz a nossa Assessoria Jurídica em relação a 156 
jurisprudência para fatos como este. A Profª Ana Beatriz disse que não tem conhecimento de 157 
algum estudante ter voltado com alegação de não termos embasamento legal. Disse que temos 158 
autonomia para aplicarmos as regras. Informou que a coordenadora do curso foi ouvida pela 159 
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Câmara de Graduação. A Profª Isabel disse que precisamos decidir com base nas regras 160 
vigentes, independente de futuras determinações judiciais. O Prof. Elias considerou que se há 161 
regra, a mesma deve ser seguida, sem exceções. O Prof. Edson disse que em audiência judicial 162 
ouviu que mesmo havendo a regra, é importante comunicar a pessoa envolvida no fato sobre a 163 
aplicação da mesma. Disse que melhoramos nossos procedimentos, mas poderíamos adotar a 164 
comunicação, evitando que a justiça reveja nossas decisões. A Profª Ana Beatriz informou que 165 
foi pedido na Câmara de Graduação que a Secretaria Acadêmica comunicasse os estudantes 166 
quando ocorresse a terceira reprovação. Disse que irá verificar se as comunicações estão sendo 167 
feitas. O Prof. Roberto Weider disse que já houve caso em que o juiz determinou o retorno do 168 
aluno em função do gasto público já realizado. O Reitor colocou em apreciação o recurso de 169 
Marcos Vinicius Almeida da Silva, sendo mantida a decisão da Câmara de Graduação, 170 
indeferindo o recurso. Passando ao item 9 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a 171 
solicitação do Prof. Luis Humberto Castillo Estrada (CI LZNA/CCTA/UENF nº 145/2013) de 172 
adiamento do período de afastamento para realização de estágio pós-doutoral, passando seu 173 
início para julho de 2014. A solicitação foi aprovada. O Reitor colocou em apreciação a 174 
solicitação de licença sem vencimentos da Profª Selma Vergara Almeida (Processo E-175 
26/009/2536//2013). A Profª Daniela explanou sobre a solicitação da Profª Selma. Disse que ela 176 
precisa se afastar por problemas de saúde de sua mãe e pediu a licença por um ano, a partir de 177 
primeiro de novembro de 2013. O Prof. Elias lembrou que a lei permite que ela se afaste com 178 
vencimentos, já que é um caso de afastamento para cuidar da mãe, que está com problemas de 179 
saúde. A Profª Daniela respondeu que já foi conversado sobre isso com ela, mas a professora 180 
desejou sair por um ano, para que haja tempo de se chegar a um diagnóstico sobre o problema 181 
de saúde da mãe. O Reitor colocou a solicitação em apreciação, sendo aprovada. O Prof. Elias 182 
informou que a partir de amanhã o Departamento de Bioquímica Médica da UFRJ passará a se 183 
chamar “Leopoldo de Meis” e será realizado um evento importante, com a presença do Presidente 184 
da CAPES. Nada mais havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às dezesseis horas, 185 
agradecendo a presença de todos. 186 
 187 

 188 

 189 

          Prof. Silvério de Paiva Freitas              Carlos André Pereira Baptista 190 
                             Reitor                                   Secretário ad-hoc  191 


