
 
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 13/01/2014 

 
 

1 

ATA DA 176ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, realizou-se, na sala 1 
de reuniões da Reitoria, a centésima septuagésima sexta reunião do Colegiado Acadêmico, 2 
para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 175ª reunião; 02 - Informes; 03 - 3 
Afastamentos do país; 04 - Aprovação de convênios; 05 – Calendários Acadêmicos (Graduação 4 
e Pós-Graduação) – 1º semestre de 2014; 06 – Perfis de vagas de concursos públicos para 5 
Professor Associado: LAMAV/CCT (CI CCT/MAV nº 177/2013); LENEP/CCT (CI 6 
LENEP/CCT/UENF nº 168/2013); LBCT/CBB (CI CBB nº 159/2013); 07 – Resultado de concurso 7 
público para Professor Titular do LESCE/CCH (CI CCP/CCH nº 010/2013); 8 - Assuntos Diversos. 8 
Estavam presentes: Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor, que presidiu a reunião; Prof. 9 
Antonio Teixeira do Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Ana 10 
Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor 11 
de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Antonio Gesualdi Junior - representante dos 12 
Chefes de Laboratório do CCTA; Prof. Leandro Garcia Pinho - representante dos Chefes de 13 
Laboratório do CCH; Prof. Sérgio Luis Gonzalez Garcia - representante dos Chefes de 14 
Laboratório do CCT; Prof. Fábio da Costa Henry – representante dos docentes do CCTA; Prof. 15 
Roberto Weider de Assis Franco – representante dos docentes do CCT; Prof. Mauro Macedo 16 
Campos - representante dos docentes do CCH; Prof. Leandro Rabello Monteiro – 17 
representante dos docentes do CBB. Esteve presente, como convidado, o Prof. Ronaldo 18 
Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação. Justificaram ausência as 19 
professoras Francisca Pinheiro e Daniela Barros. O Prof. Edson agradeceu a presença de 20 
todos. Passando ao item 01 da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação a minuta da ata 21 
da 175ª reunião, sendo aprovada. Passando ao item 02, o Prof. Edson deu os seguintes 22 
informes: i) o CONSUNI aprovou na reunião de dezembro o calendário de reuniões dos 23 
colegiados superiores para 2014. As datas das reuniões do COLAC no ano, além dessa de 24 
janeiro, serão: 03 de fevereiro, 10 de março, 07 de abril, 05 de maio, 02 de junho, 07 de julho, 04 25 
de agosto, 01 de setembro, 06 de outubro, 03 de novembro e 01 de dezembro; ii) participou de 26 
reunião na FAPERJ, junto com o Reitor, o Diretor Geral de Administração e o Pró-Reitor de 27 
Pesquisa e Pós-Graduação. Pela FAPERJ estavam presentes o Presidente, o Diretor Científico e 28 
o Chefe de Gabinete. Disse que na reunião discutiu-se a verba descentralizada e nos foi 29 
informado que a Fundação precisa que avancemos na formalização das bolsas. Disse que o 30 
Presidente da FAPERJ nos informou que houve um aumento de nossas bolsas, de 80 para 100. 31 
Informou que os representantes da FAPERJ elogiaram bastante a UENF, em função do resultado 32 
das últimas avaliações realizadas pelo MEC. Disse que tivemos um projeto aprovado junto à 33 
Fundação, voltado para a Diretoria de Informação e Comunicação, para a aquisição de novos 34 
equipamentos de apoio, visando a melhoria de nossa internet/e-mail e para a implementação do 35 
sistema acadêmico; iii) recebemos da North Dakota University, já assinado, o Memorando de 36 
Entendimentos, vigorando desde dezembro de 2013; iv) está sendo trabalhado, para 37 
efetivação, o Memorando de Entendimentos com Universidade da Coreia do Sul; v) a Reitoria 38 
tomou conhecimento de um manifesto de professores, constando críticas e denúncias já 39 
veiculadas anteriormente. Disse que está sendo encaminhada CI para os referidos professores, 40 
indagando se procede a subscrição do manifesto e para que eles se manifestem sobre as 41 
denúncias, para que possam ser apuradas. O Prof. Amaral disse que tivemos uma série de 42 
ações na PROPPG, visando o conceito dos Programas. Enfatizou que as normas para 43 
credenciamento dos docentes foram positivas para que os conceitos não caíssem. Disse que 44 
pensamos na estrutura dos Programas, assim como na adequação aos C.A.’s. Disse que, para a 45 
fase 2, estamos planejando a Pós-Graduação, como mestrado direto. Disse que outro tema a se 46 
pensar é a fusão de Programas. Disse que o resultado da CAPES, no todo, foi bastante positivo. 47 
Comunicou que nosso desafio atual é verter Ciências Naturais para a interdisciplinaridade, pois 48 
não é um Programa restrito de Química. Informou que estamos avaliando Doutorado em Políticas 49 
Sociais. Observou que a criação do Doutorado em Cognição e Linguagem foi uma ação 50 
importante em nível de COLAC. O Prof. Roberto indagou se há alguma novidade e perspectiva 51 
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sobre aumento salarial. O Prof. Edson respondeu que houve uma reunião em janeiro na 52 
SEPLAG, em que aceitaram receber o SINTUPERJ. Disse que precisamos solicitar ao Secretário 53 
de Ciência e Tecnologia que encaminhe a minuta do adicional de DE para a ALERJ, assim que a 54 
Assembleia retornar aos trabalhos, e resolver a questão da distorção na tabela salarial. Disse que 55 
precisamos discutir também o gargalo que temos referente à pessoal. Disse que há um concurso 56 
ainda com validade e poderíamos aproveitar os aprovados para preencher as vagas existentes, se 57 
houver autorização do Governo. A Profª Ana Beatriz disse que estamos no fechamento do SiSU 58 
e as matrículas serão realizadas na próxima sexta, segunda e terça-feira. Disse que foram 9100 59 
inscritos, havendo aumento na procura por Engenharia Civil e Medicina Veterinária. Disse que a 60 
menor relação candidato/vaga foi da Física, com 9,5. Disse que com o SiSU passamos a ter 100% 61 
das vagas preenchidas, além do cumprimento da meta de cotas. O Prof. Edson solicitou a 62 
inserção na pauta de vagas de Doutorado em Cognição e Linguagem e mais dois convênios que 63 
não constavam da lista encaminhada anteriormente. A solicitação foi aprovada. O Prof. Edson 64 
solicitou a inversão entre os itens 3 e 4 da pauta, para que possamos tratar agora do item 4 e 65 
liberar o Prof. Paranhos. A solicitação foi aprovada. Passando ao item 04, o Prof. Edson 66 
colocou em apreciação os seguintes convênios: i) Convênio entre a UENF, FINEP e Fundenor 67 
(processo E-26/009/006/2014), que tem como objetivo transferência de recursos financeiros, 68 
pela Concedente ao Convenente, para a execução do Projeto intitulado “Melhoria da 69 
Infraestrutura de pesquisa multiusuária de grupos de pesquisa da Universidade Estadual do 70 
Norte Fluminense Darcy Ribeiro”. A coordenação pela UENF é da PROPPG - aprovado; ii) 71 
Termo Aditivo a convênio entre a UENF, FNDE e SEB/MEC (processo E-26/050.265/11), que 72 
tem como objetivo prorrogar a vigência do Convênio nº 400153/2010, por 182 dias a partir de 73 
31/12/2013, vencendo em 30/06/2014. A coordenação pela UENF é da PROGRAD – 74 
aprovado; iii) Termo Aditivo a Instrumento Contratual entre a UENF, PETROBRAS e Fundenor 75 
(processo E-26/050.738/09), que tem como objetivo dilatar o prazo por mais 180 (cento e 76 
oitenta) dias corridos, a partir da data de encerramento do instrumento contratual ora aditado. A 77 
coordenação pela UENF é do Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla - aprovado; iv) Termo 78 
Aditivo a convênio entre a UENF, FNDE e SECADI-MEC (processo E-26/053.572/10), que tem 79 
como objetivo alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do Convênio nº 80 
400094/2010, por mais 365 dias, a partir de 01/01/2014, vencendo em 31/12/2014. A 81 
coordenação pela UENF é da PROGRAD – aprovado; v) Acordo de transferência de material 82 
entre a UENF e EMBRAPA (processo E-26/009/3713/2013), que tem como objetivo estabelecer 83 
as condições para a transferência pela EMBRAPA e uso pela UENF do recurso genético 84 
oriundo do banco de germoplasma da EMBRAPA, que se encontra relacionado na carta de nº 85 
105/2013 deste Acordo. A coordenação pela UENF é do Prof. Luciano Pasqualoto Canellas. O 86 
Prof. Paranhos informou que este acordo de transferência é uma novidade, sendo um contrato 87 
de 30 anos com a EMPRAPA, sem recursos envolvidos. Disse que foi feito um termo de 88 
responsabilidade a ser assinado pelo professor coordenador. O Prof. Edson colocou o acordo 89 
de transferência de material em apreciação, sendo aprovado; vi) Acordo de cooperação 90 
acadêmica entre a UENF e a Universidade Nacional de Chungnam - CNU (processo E-91 
26/009/4064/2013), que tem como objetivo promover atividades nas seguintes áreas: troca de 92 
estudantes; troca de professores e pessoal administrativo; Os projetos colaborativos de 93 
pesquisa, palestras, simpósios, seminários, oficinas, etc; Promoção do programa “Ciência sem 94 
Fronteiras”; troca de informações acadêmicas e materiais e; colaboração em programas 95 
instrucionais e culturais, incluindo as atividades de publicações de interesses mútuos e acesso 96 
compartilhado às redes de informação. A coordenação pela UENF é da Assessoria de 97 
Assuntos Internacionais e Institucionais – aprovado; vii) Convênio entre a UENF e Secretaria 98 
de Educação Superior/MEC (processo E-26/009/4108/2013), que tem como objetivo apoio às 99 
propostas de Extensão aprovadas pelo Edital nº 02 – PROEXT 2013. A coordenação pela 100 
UENF é da TNS Nilza Franco Portela – aprovado. Passando ao item 03 da pauta, o Prof. 101 
Edson colocou em apreciação as seguintes solicitações de afastamento do país: i) CI 102 
LCQUI/CCT 129/13 – solicitação de afastamento do Prof. Adolfo Horn Júnior (sem ônus para a 103 
UENF) – realizar visitas técnicas à Université Paris XIII e ao Royal College of Surgeons in 104 
Ireland, na França e na Irlanda – de 01 a 09/02/2014 – aprovado; ii) CI CCT/LECIV/JA nº 105 
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51/2013 – afastamento do Prof. Jonas Alexandre (sem ônus para a UENF) – apresentar 106 
trabalho no TMS 2014 Annual Meeting & Exhibition, nos Estados Unidos – de 15 a 22/02/2014 107 
– aprovado. Passando ao item 05 da pauta, que trata dos Calendários Acadêmicos (Graduação 108 
e Pós-Graduação) para 1º semestre de 2014, a Profª Ana Beatriz disse que fizemos a previsão, 109 
após discussão na Câmara de Graduação, considerando os jogos do Brasil na Copa do 110 
Mundo, até porque deverá ser dado ponto facultativo em nível nacional. Disse que os 104 dias 111 
letivos estão contemplados. O Prof. Amaral disse que o calendário da Pós-Graduação segue o 112 
da Graduação e contempla o evento de Iniciação Científica. O Prof. Edson colocou em 113 
apreciação os calendários acadêmicos (Graduação e Pós-Graduação) para o 1º semestre de 114 
2014, com início das aulas em 10 de março e encerramento das mesmas em 26 de julho, 115 
sendo aprovados. Passando ao item 6, o Prof. Edson colocou em apreciação os seguintes 116 
perfis de vagas de concurso público para Professor Associado: i) 01 vaga para o LAMAV/CCT (CI 117 
CCT/MAV nº 177/2013) – área de conhecimento “Metalurgia Física” – área de atuação “Processos 118 
de Corrosão de Materiais” – aprovação “ad referendum” homologada; ii) 02 vagas para o 119 
LENEP/CCT (CI LENEP/CCT/UENF nº 168/2013), sendo: 01 vaga para a área de conhecimento 120 
“Modelagem Matemática e Computacional” e 01 vaga para a área de conhecimento “Geologia do 121 
Petróleo” – aprovação “ad referendum” homologada; iii) 01 vaga para o LBCT/CBB (CI CBB nº 122 
159/2013) – área de conhecimento “Morfologia e Fisiologia Animal” - aprovado. Passando ao 123 
item 7, o Prof. Edson colocou em apreciação o resultado de concurso público para 01 vaga de 124 
Professor Titular do LESCE/CCH (CI CCP/CCH nº 010/2013), na área de “Sociologia”, que teve 125 
aprovado o candidato José Manuel Vieira Soares de Resende (média final 10) – aprovação “ad 126 
referendum” homologada. Passando ao item 8 da pauta, o Prof. Edson colocou em 127 
apreciação a CI Direção/CCH nº 004/14, que trata de vagas para o Doutorado em Cognição e 128 
Linguagem. Disse que serão até 10 vagas e duas linhas de pesquisa, sendo 5 vagas para cada 129 
uma delas, podendo haver remanejamento de vagas entre elas: Linha 1 – “Pesquisas 130 
Interdisciplinares em Comunicação, Educação e Novas Tecnologias da Informação”; Linha 2 – 131 
“Pesquisas Interdisciplinares em Ciências Humanas, Artes e Filosofia”. O Prof. Amaral 132 
observou que temos duas ações, o PROFMAT e o Mestrado em Cognição e Linguagem, que 133 
atua com professores da região e gestores. O Prof. Edson colocou as vagas em apreciação, 134 
sendo aprovadas. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Edson encerrou a reunião às quinze 135 
horas e vinte minutos, agradecendo a presença de todos. 136 
 137 

 138 

 139 

          Prof. Edson Corrêa da Silva              Carlos André Pereira Baptista 140 
                       Vice-Reitor                         Secretário ad-hoc  141 


