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ATA DA 175ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e treze, às quatorze horas, realizou-se na sala 1 
de reuniões da Reitoria a centésima septuagésima quinta reunião do Colegiado Acadêmico, 2 
para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 174ª 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 – Avaliação de processos de 5 
servidores cedidos à UENF (Processo E-26/009/3663/2013); 07 – Assuntos Diversos. Estavam 6 
presentes: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Edson Corrêa 7 
da Silva – Vice-Reitor; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-8 
Graduação; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe 9 
da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Profª Daniela Barros de Oliveira - 10 
representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Prof. Antonio Gesualdi Junior - 11 
representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Prof. Marcelo Carlos Gantos – 12 
representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Profª Denise Cunha Tavares Terra - 13 
representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Profª Francisca Maria Alves Pinheiro - 14 
representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Sérgio Luis Gonzalez Garcia - 15 
representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Fábio da Costa Henry – representante 16 
dos docentes do CCTA; Prof. Roberto Weider de Assis Franco – representante dos docentes 17 
do CCT; Prof. Mauro Macedo Campos - representante dos docentes do CCH; Prof. Leandro 18 
Rabello Monteiro – representante dos docentes do CBB; Prof. Fernando Saboya Albuquerque 19 
Junior – representante da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Isabel Candia Nunes 20 
Cunha – representante da Câmara de Graduação. Justificou ausência o professor Elias Walter 21 
Alves. O Reitor agradeceu a presença de todos. Passando ao item 01 da pauta, o Reitor 22 
colocou em apreciação a minuta da ata da 174ª reunião, sendo aprovada com uma 23 
abstenção. Passando ao item 02, o Reitor deu os seguintes informes: i) recebemos recurso ao 24 
CONSUNI de estudante da Veterinária, referente à decisão tomada por aquele Colegiado. Disse 25 
que é um direito do estudante entrar com recurso e a ASJUR recomendou que o mesmo fosse 26 
aceito e que o estudante retornasse às aulas até que o recurso seja apreciado pelo CONSUNI; ii) 27 
estivemos reunidos na Prefeitura de Friburgo, quando foi discutida a possibilidade de realização 28 
de cursos ministrados pela Escola de Extensão e cursos via PARFOR. Disse que foi colocado 29 
para os representantes da Prefeitura que o convênio guarda-chuva apenas sinaliza a intenção de 30 
se fazer cooperações; iii) no último projeto submetido à FINEP, via ABRUEM, a UENF foi 31 
contemplada com R$ 1.099.010,00. O Prof. Amaral disse que concorremos no Edital FINEP 32 
02/2013, voltado para Infraestrutura em Campi Estaduais e Municipais, e houve êxito, com a 33 
UENF ficando com 12% dos recursos, com foco para o CCT; iv) foi encaminhado projeto à 34 
FAPERJ para apoio à Diretoria de Informação e Comunicação, e fomos contemplados com R$ 35 
1.286.000,00. O Prof. Edson informou que recebemos pesquisador da Irlanda para discussões 36 
com vistas a compromissos institucionais e recebemos representante de universidade sul 37 
coreana. Disse que nas conversas realizadas definiu-se que encaminharemos sinopse de nossas 38 
áreas de interesse para futuras cooperações. Disse que seria importante divulgarmos a diferença 39 
entre um memorando de entendimentos e um convênio específico. Enfatizou que precisamos de 40 
tradução juramentada na apresentação de propostas de convênios e cooperações. A Profª 41 
Francisca disse que há preocupação em Macaé referente aos vigilantes e pessoal da limpeza, 42 
pois houve boatos sobre demissões. O Reitor disse que no final do ano, com o fim de contrato, a 43 
empresa emite avisos prévios, por não haver a certeza de vencerem a nova licitação. Informou 44 
que no caso da segurança o contrato foi prorrogado por seis meses. Disse que é importante frisar 45 
que não é interesse da empresa de limpeza que seus funcionários exerçam outras atividades na 46 
instituição diferentes daquelas para os quais foram contratados. O Prof. Roberto perguntou qual 47 
a perspectiva em relação a aumento salarial. O Reitor disse que a informação é que seremos 48 
equiparados com a UERJ no início do ano. Disse que temos buscado solução para essas 49 
questões junto ao Governo. O Prof. Edson informou que participou de evento no CREA-RJ na 50 
última sexta-feira, referente ao III Prêmio Oscar Niemeyer. Informou, também, que na próxima 51 
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quarta-feira será realizado na CDL, em Campos, às 9h30, um encontro do Fórum Permanente de 52 
Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, que tratará de esportes. Disse que o 53 
Fórum tem Câmaras e temos participado de algumas delas. A Profª Francisca informou que o 54 
problema que tem havido para a implementação do radar meteorológico em Macaé é político, 55 
havendo divergências entre a Prefeitura daquele município e o INEA. O Prof. Marcelo informou 56 
que na sexta-feira passada foram protocolados no IBAMA dois convênios que gerarão receita para 57 
o CCH, além de formação para a Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado. Disse que é o maior 58 
convênio já conseguido pelo CCH, em torno de R$ 25 milhões, que colocará o Centro no lugar 59 
que merece. Passando ao item 03 da pauta, o Reitor colocou em apreciação as seguintes 60 
solicitações de afastamento do país: i) CI CCT/LECFIS s/nº, de 06/11/2013 – afastamento do 61 
Prof. Marcelo Gomes da Silva (sem ônus para a UENF) – ministrar palestra no “Simposio em 62 
Tecnologia Avanzada”, no México – de 04 a 11/12/2013 – aprovação ad referendum 63 
homologada com uma abstenção; ii) CI LESCE/CCH/UENF nº 93/13 – afastamento do Prof. 64 
Arno Vogel (sem ônus para a UENF) – participar do Simpósio sobre a obra de Doctor Claudio 65 
Naranjo, na Espanha – de 10 a 18/12/2013 – aprovado com uma abstenção; iii) CI SESMA 66 
027-2013 - afastamento do Prof. Marcos A. Pedlowski (sem ônus para a UENF) – para fins de 67 
cooperação acadêmica junto ao Instituto Superior de Ciências da Educação da Universidade 68 
11 de Novembro, em Angola – de 06 a 11/01/2014 – aprovado com uma abstenção; iv) CI 69 
CCTA/LMGV nº 39/13 - afastamento da Profª Rosana Rodrigues (sem ônus para a UENF) – 70 
participar do Plant and Animal Genome – XXII Conference, nos EUA – de 09 a 19/01/2014 – 71 
aprovado com uma abstenção; v) CI FSA-LECIV 43/2013 - afastamento do Prof. Fernando 72 
Saboya Albuquerque Junior (sem ônus para a UENF) – participar do International Congress on 73 
Physical Modeling in Geotechnics, na Austrália – de 11 a 19/01/2014 – aprovado com uma 74 
abstenção; vi) CI CBB nº 153/2013 – afastamento do Prof. Alessandro Coutinho Ramos (sem 75 
ônus para a UENF) – realizar visita técnico-científica na Universidade de Aveiro, em Portugal – 76 
de 17 a 24/01/2014 – aprovado com uma abstenção; vii) CI CCT/LCFIS nº 158/2013 - 77 
afastamento da Profª Marília Paixão Linhares (sem ônus para a UENF) – realizar missão de 78 
trabalho na Universidade de Coimbra, no âmbito do Programa de Licenciaturas Internacionais 79 
da CAPES, em Portugal – de 03 a 23/02/2014 - aprovado com uma abstenção; viii) CI 80 
CCT/LCFIS nº 147/13 - afastamento do Prof. Roberto da Trindade Faria Júnior (sem ônus para 81 
a UENF) – apresentar trabalho no Simpósio Internacional TMS 2014, nos EUA – de 14 a 82 
28/02/2014 - aprovado com uma abstenção; ix) CI Prefeitura da UENF 129/13 - afastamento 83 
do Prof. Gustavo de Castro Xavier (sem ônus para a UENF) – apresentar trabalho no TMS 84 
2014 143rd Annual Meeting & Exhibition (The Minerals, Metals and Materials Society), nos EUA 85 
– de 15 a 22/02/2014 - aprovado com uma abstenção; x) CI PROF/LEEA/CCH nº 07/2013 – 86 
afastamento da Profª Teresa Peixoto Faria (sem ônus para a UENF) – participar das atividades 87 
de grupo de pesquisa sobre “justiça social e justiça espacial”, de reuniões de trabalho da 88 
revista online Justice Spatiale/Spatial Justice e do seminário de pesquisa Politiques publiques 89 
développement ET mondialisation dans lês pays Du Sud: parcours de recherche ET approches 90 
méthodologiques, na França – de 01 a 31/05/2014 - aprovado com uma abstenção. 91 
Passando ao item 04, o Reitor colocou em apreciação os seguintes convênios: i) Termo 92 
Aditivo a convênio entre a UENF e ANP (processo E-26/053.532/09), que tem como objetivo 93 
prorrogar a vigência do Convênio do Programa de Recursos Humanos da ANP para o Setor de 94 
Petróleo e Gás, realizado na Cooperante sob o título “PRH20” – Programa de Engenharia de 95 
Exploração e Produção de Petróleo”, ampliar a execução do seu objetivo e inserir as cláusulas 96 
essenciais exigidas no artigo 43 da Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 507, de 24 de 97 
novembro de 2011. A coordenação pela UENF é do Prof. André Duarte Bueno - aprovado; ii) 98 
Termo Aditivo a convênio entre a UENF, PETROBRAS e Fundenor (processo E-99 
26/051.191/10), que tem como objetivo dilatar o prazo por mais 365 dias corridos, a partir da 100 
data de encerramento do instrumento contratual ora aditado. A coordenação pela UENF é do 101 
Prof. Fernando Sérgio de Moraes – aprovado; iii) Termo Aditivo a Instrumento Contratual entre 102 
a UENF, PETROBRAS e Fundenor (processo E-26/052.841/10), que tem como objetivo dilatar 103 
o prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, a ser considerado a partir da data de 104 
encerramento do instrumento contratual ora aditado. A coordenação pela UENF é do Prof. 105 
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Fernando Sérgio de Moraes - aprovado; iv) Convênio entre a UENF e a Prefeitura Municipal 106 
de Nova Friburgo (processo E-26/009/3668/2013), que tem como objetivo estabelecer a forma 107 
e as condições pelas quais as partes convenentes se propõem a desenvolver, continuamente, 108 
um programa de mútua colaboração e/ou cooperação técnica e científica, possibilitando a 109 
implementação de ações integradas em áreas de interesse comum. Coordenação pela UENF: 110 
Convênio Institucional da Reitoria – aprovado. Passando ao item 05 da pauta, o Reitor 111 
colocou em apreciação a CI CCD 081/2013, com enquadramentos e progressão diferenciada 112 
dos seguintes docentes: André Duarte Bueno (progressão diferenciada – faixa XVII – padrão 113 
5); Fábio da Costa Henry (enquadramento – faixa XVII – padrão 3); Olga Lima Tavares 114 
Machado (enquadramento – faixa XVIII – padrão 5) – os enquadramentos e a progressão 115 
diferenciada foram aprovados com uma abstenção. O Reitor colocou em apreciação a CI 116 
CCCTA 039/2013, com enquadramentos dos seguintes servidores técnicos administrativos: 117 
Laércio Lopes Martins (faixa XII – padrão 5); Nicole Manhães Azeredo Pires (faixa VIII – padrão 118 
5); Silvio Gonçalves Mendes (faixa VIII – padrão 5); Thaisa Tavares Alves da Silva (faixa VIII – 119 
padrão 5) – os enquadramentos foram aprovados. Passando ao item 6, o Reitor disse que o 120 
processo E-26/009/3663/2013 trata de solicitações de concessão de encargos especiais para 121 
servidores cedidos à UENF. Disse que há minuta elaborada, apreciada pelo COLEX, que 122 
decidiu encaminhar à ASJUR para emissão de parecer, para posterior encaminhamento ao 123 
CONSUNI. A Profª Francisca disse que temos uma servidora cedida pela FENORTE, cujo 124 
trabalho vale muito. O Reitor disse que tem que ser feita análise de currículo, com o servidor 125 
enquadrado no valor similar recebido na UENF. Informou que há órgão que não permite o 126 
recebimento da gratificação. Disse que os cedidos executam as mesmas atividades de 127 
servidores efetivos da UENF, porém com salários inferiores. O Reitor colocou em apreciação 128 
as solicitações de concessão de Gratificação de Encargos Especiais (GEE) dos seguintes 129 
servidores cedidos à UENF: Amair Freitas dos Santos (Lotação: CCH/LCL - GEE: R$ 130 
3.728,21); Luiz Roberto de Assis Sena (Lotação: PROEX – GEE: R$ 1.357,80); Mara de 131 
Menezes de Assis Gomes (Lotação: LMGV/CCTA – GEE: R$ 1.605,74); Maria Margareth 132 
Barreto da Silva (Lotação: SECACAD – GEE: R$ 991,80); Solange Silva Samarão (Lotação: 133 
LSA/CCTA / GEE: R$ 1.605,74) – as gratificações de encargos especiais foram aprovadas. 134 
Passando ao item 7, o Prof. Saboya informou que a ANP está cadastrando todas as unidades 135 
da instituição interessadas em obter recursos da empresa. Informou que sem o cadastro da 136 
unidade de pesquisa junto a Petrobras não será possível receber recursos. O Reitor disse que, 137 
apesar das dificuldades, 2013 foi um ano bastante positivo. Desejou realizações profissionais e 138 
pessoais para todos em 2014. Nada mais havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às 139 
quinze horas e vinte minutos, agradecendo a presença de todos. 140 
 141 

 142 

 143 

          Prof. Silvério de Paiva Freitas              Carlos André Pereira Baptista 144 
                             Reitor                                   Secretário ad-hoc  145 


