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ATA DA 178ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos dez dias do mês de março de dois mil e quatorze, às quatorze horas, realizou-se, na sala 1 
de reuniões da Reitoria, a centésima septuagésima oitava reunião do Colegiado Acadêmico, 2 
para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 177ª reunião; 02 - Informes; 03 - 3 
Afastamentos do país; 04 - Aprovação de convênios; 05 – Quadro de vagas UENF/CEDERJ 4 
2014-2; 06 – Solicitação de servidor técnico administrativo para realizar curso de mestrado (CI 5 
CBB nº 017/2014); 07 - Solicitação de afastamento para realização de estágio pós-doutoral 6 
(processo E-26/009/75/2014); 08 - Minuta de resolução sobre bolsas de Residência Médica 7 
Veterinária; 09 - Assuntos Diversos. Estavam presentes: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, 8 
que presidiu a reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Profª Adriana Jardim – Pró-9 
Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de 10 
Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 11 
Comunitários; Profª Daniela Barros de Oliveira - representante dos Chefes de Laboratório do 12 
CCTA; Prof. Antonio Gesualdi Junior - representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Prof. 13 
Marcelo Carlos Gantos – representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. Leandro 14 
Garcia Pinho - representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. Carlos Eduardo de 15 
Rezende - representante dos Chefes de Laboratório do CBB; Prof. Elias Walter Alves - 16 
representante dos Chefes de Laboratório do CBB; Prof. Sérgio Luis Gonzalez Garcia – 17 
representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Fábio da Costa Henry – representante 18 
dos docentes do CCTA; Prof. Roberto Weider de Assis Franco – representante dos docentes 19 
do CCT; Prof. Mauro Macedo Campoos - representante dos docentes do CCH; Prof. Fernando 20 
Saboya de A. Junior – representante da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Isabel 21 
Candia Nunes Cunha – representante da Câmara de Graduação; Profª Maria Clareth 22 
Gonçalves Reis – representante da Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários. Justificou 23 
ausência a professora Francisca Pinheiro. O Reitor agradeceu a presença de todos. Passando 24 
ao item 01 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 177ª reunião, sendo 25 
aprovada com quatro abstenções. Passando ao item 02, o Reitor deu os seguintes 26 
informes: i) na última reunião o Prof. Carlos Eduardo de Rezende solicitou vista do processo de 27 
indicação do nome do Prof. Carlos Alberto Dias para Professor Emérito. Disse que o processo 28 
solicitado está à disposição do Prof. Carlos, precisando somente que o professor faça o 29 
requerimento no setor de protocolo; ii) participou de reunião na PESAGRO para tratar da 30 
renovação de convênios que se encontram vencidos; iii) participou de reuniões na SEPLAG e na 31 
SECT, quando apresentou mais uma vez as demandas da Universidade, como as orçamentárias. 32 
Disse que nos encontramos com as cotas orçamentárias bem apertadas, dificultando a execução 33 
do orçamento. Disse que em dezembro recebemos a informação de que a minuta de DE seria 34 
apresentada em fevereiro, mas não ocorreu. Disse que hoje haveria reunião no Rio de Janeiro, 35 
mas por impossibilidade de subsecretário da SEPLAG foi desmarcada. Disse que estamos 36 
aguardando a marcação de uma nova data; iv) haverá reunião agendada pela ABRUEM na 37 
próxima quarta-feira com o Presidente da Câmara dos Deputados, além de reunião administrativa 38 
da Associação. O Prof. Roberto indagou sobre a mobilidade entre as instituições estaduais. O 39 
Reitor respondeu que muitas instituições assinaram, mas primeiramente era para a 40 
disponibilização de vagas, visando a mobilidade. A Profª Ana Beatriz disse que a adesão 41 
assinada pela UENF era referente ao interesse em participar da mobilidade, a partir do 2º 42 
semestre de 2014. O Reitor solicitou a inserção na pauta de mais um convênio, mais um pedido 43 
de afastamento do país e de um requerimento de estudante referente à documentação de 44 
conclusão de curso. As inserções foram aprovadas. Passando ao item 03 da pauta, o Reitor 45 
colocou em apreciação as seguintes solicitações de afastamento do país: i) CI CCT/LCFIS nº 46 
007/14 – afastamento do país do Prof. Marcelo Silva Sthel (sem ônus para a UENF) – 47 
apresentar trabalho na International Conference on Renewable Energies and Power Quality 48 
(ICREPQ 14), na Espanha – de 04 a 12/04/2014 – aprovado por unanimidade; ii) CI 49 
LCQUI/Grupo Metabolômica s/nº, de 31/01/2014 – afastamento do país do Prof. Jan 50 
Schripsema (sem ônus para a UENF) – realizar atividades acadêmicas e de pesquisa na 51 
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Holanda e na Eslovênia – de 07 a 25/04/2014 – aprovado por unanimidade; iii) CI 52 
UENF/CCTA/LRMGA nº 009/2014 – afastamento da Profª Celia Raquel Quirino (sem ônus para 53 
a UENF) – participar da Reunion de Mejora Genetica Animal, no Campus da UAB, e 54 
treinamento no Tomógrafo do IRTA Monells, na Espanha, participar de Training course on 55 
Modem Management of buffalo particularly regarding techiques in semi-intensive and systems, 56 
and industry of processing, no Instituto di Istruzione Superiore San benedetto, na Italia – de 03 57 
a 30/06/2014 – aprovado por unanimidade; iv) CI CBB nº 019/2014 – afastamento do Prof. 58 
Carlos Eduardo de Rezende (sem ônus para a UENF) – participar do 25th LOICZ SSC Meeting, 59 
na Alemanha – de 03 a 09/05/2014 – aprovado por unanimidade. Passando ao item 04, o 60 
Reitor colocou em apreciação os seguintes convênios: i) Termo de Cooperação Técnica entre 61 
a UENF e CAPES (processo E-26/050.600/12), que tem como objetivo cooperação entre os 62 
partícipes para a execução do Programa de Demanda Social, no âmbito da Ação 0487 – 63 
Concessão de Bolsas de Estudo no País, no exercício de 2014. A coordenação pela UENF é 64 
da PROPPG - aprovado por unanimidade; ii) Termo de Compromisso entre a UENF e a 65 
FINEP (processo E-26/009/83/2014), que tem como objetivo permitir aos usuários do sistema 66 
realizar solicitações diversas referentes ao acompanhamento técnico e financeiro de convênios 67 
e termos de cooperação já contratados, mediante autenticação através de usuário e senha 68 
válidos. A coordenação pela UENF é da PROPPG – aprovado por unanimidade; iii) Termo 69 
Aditivo de Convênio entre a UENF e a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 70 
(processo E-26/050.295/10), que tem como objetivo regular as relações entre as partes ora 71 
conveniadas, no que tange a concessão de estágio para alunos regularmente matriculados nos 72 
cursos oferecidos pela UENF. A coordenação pela UENF é do Núcleo de Estágios da UENF 73 
(NUCEST/PROGRAD) – aprovado por unanimidade. Passando ao item 05 da pauta, que 74 
trata do quadro de vagas UENF/CEDERJ 2014-2, a Profª Ana Beatriz explanou sobre as vagas 75 
e a entrada da UENF na diplomação de Pedagogia no Norte/Noroeste Fluminense e, também, 76 
da oferta de Química no Polo de Friburgo, no lugar de Piraí, que passou para a UFRJ. Disse 77 
que a intenção para o próximo semestre é sair de Paracambi e diplomar em Itaperuna. O Prof. 78 
Elias perguntou como está a absorção de alunos pelo mercado de trabalho. A Profª Ana 79 
Beatriz informou que em levantamento sobre concurso realizado anteriormente para o Estado, 80 
100% dos licenciados de Biologia, que participaram do pleito, foram aprovados. O Prof. Carlos 81 
Eduardo indagou se há apreciação numérica de alunos da UENF, indicando quantos entram e 82 
quantos se formam. A Profª Ana Beatriz respondeu que estamos fazendo o levantamento, 83 
incluindo evasão. Disse que há desistência grande logo no 1º semestre. O Prof. Carlos 84 
Eduardo perguntou se há perspectiva de divulgação dos números. A Profª Ana Beatriz 85 
respondeu que pretendemos divulgar os resultados até o meio do ano. O Reitor disse que os 86 
cursos do CEDERJ são importantes para as pessoas menos favorecidas e a conclusão tem 87 
sinônimo de vitória. O Reitor colocou as vagas UENF/CEDERJ 2014-2 (345 para Licenciatura 88 
em Ciências Biológicas / 178 para Licenciatura em Química / 200 para Licenciatura em 89 
Pedagogia) em apreciação, sendo aprovadas por unanimidade. Passando ao item 6, o 90 
Reitor colocou em apreciação a solicitação da servidora Maria Núbia Alencar Couto, para 91 
cursar Mestrado em Biociências e Biotecnologia (CI CBB nº 017/2014). O Prof. Antonio 92 
Gesualdi disse que não vê necessidade de nomear relator. O Prof. Carlos Eduardo disse que 93 
se formos adotar procedimento de que não é necessário relator, que tal procedimento valha 94 
para todos. Disse que em seu parecer, como relator do Conselho de Centro, sugeriu que as 95 
solicitações sejam feitas antes do fato consumado, mas que emitiu parecer favorável. O Prof. 96 
Edson disse que precisamos ter algo mais homogêneo dentro da UENF para essas questões. 97 
Solicitou que nos sejam encaminhadas sugestões para os devidos procedimentos. Disse que 98 
pedidos como este ou de professor que solicita liberação para afastamento ao exterior devem 99 
ser feitos no prazo. A Profª Clareth perguntou se há regras para estes casos. O Reitor 100 
respondeu que sim, mas já ocorreram casos em que o Colegiado considerou bem esclarecido e 101 
que foi votado sem parecer de relator. A Profª Clareth considerou que se já aprovou no 102 
Laboratório e no Centro, não vê motivos para nomearmos relator do COLAC. O Prof. Elias 103 
disse que é uma discussão recorrente. Disse que a resolução não é explícita sobre a 104 
necessidade de solicitar o afastamento antes de se submeter à matrícula. Disse que se tem 105 
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que passar pelo COLAC, que se faça de acordo com a norma. O Prof. Antonio Gesualdi disse 106 
que se o Laboratório ao aprovar deixou passar algum detalhe da norma, que o Conselho de 107 
Centro verifique e analise. Considerou que para solicitação como essa bastaria a aprovação 108 
pelo Centro. O Prof. Carlos Eduardo disse que os procedimentos devem ser iguais. Disse ser 109 
contra a burocratização, mas se adotarmos um padrão, que seja para todos. O Prof. Edson 110 
disse que há casos que poderiam ser apreciados e aprovados na hora, mas em outros 111 
podemos precisar de um parecer, até da ASJUR. A Profª Isabel perguntou em que data foi 112 
solicitado pela servidora. O Reitor respondeu que em 14/01/2014. O Reitor fez a leitura do 113 
parecer emitido no Conselho de Centro do CBB. O Prof. Carlos Eduardo disse que a leitura 114 
do processo deveria ser feita antes da discussão ocorrida sobre a questão. Disse que o 115 
procedimento de votar após a leitura do processo pode ser adotado. O Reitor disse que a 116 
leitura do processo seria feita antes de votarmos. O Prof. Marcelo disse que o Centro não 117 
deveria encaminhar o pedido com o prazo já estourado. Disse que deveria informar aos 118 
Centros para não aceitarem solicitações cujos prazos estejam esgotados. O Reitor colocou em 119 
apreciação o procedimento de lermos os processos para analisar se podemos votar sem 120 
relator, mantendo a autonomia do Colegiado. O procedimento foi aprovado por unanimidade. 121 
O Reitor colocou em apreciação a solicitação da servidora Maria Núbia Alencar Couto, para 122 
cursar Mestrado em Biociências e Biotecnologia, sendo aprovada por unanimidade. 123 
Passando ao item 7, o Reitor colocou em apreciação a solicitação de afastamento da Profª 124 
Wania Amélia Belchior Mesquita para realização de estágio pós-doutoral (processo E-125 
26/009/75/2014). O Reitor fez a leitura do parecer emitido pela PROPPG. Em apreciação, a 126 
aprovação “ad referendum” foi homologada por unanimidade. Passando ao item 8 da pauta, o 127 
Reitor disse que se trata de minuta de resolução sobre bolsas de Residência Médica Veterinária. 128 
O Prof. Elias perguntou se há recursos para o pagamento das bolsas. A Profª Ana Beatriz disse 129 
que o pagamento de bolsas só poderá ser implementado se houver recursos.  Foi nomeado como 130 
relator o Prof. Fábio Henry. Passando ao item 9, o Prof. Marcelo perguntou se há informação 131 
sobre a bolsa de produtividade, que foi discutida na CPPG. O Reitor disse que tivemos reuniões 132 
na FAPERJ para tratar da verba descentralizada. Disse que precisamos atuar em conjunto com a 133 
FAPERJ em relação aos relatórios a serem encaminhados. Disse que os editais que fazemos 134 
precisam estar adaptados às funções para as quais a FAPERJ foi criada. Respondeu que 135 
estamos buscando recursos para este fim. O Reitor informou, em relação ao edital da PROEX, 136 
que estão sendo adotadas medidas para a republicação. A Profª Clareth disse que a Câmara de 137 
Extensão recebeu o Prof. Manuel, que falou da necessidade de readequação do edital para 138 
atender a FAPERJ. Disse que as adequações foram feitas. Disse, sobre o Edital de 139 
Multiplicadores, que houve seleção, mas não sabe se instância superior irá revogar. O Reitor 140 
disse que houve reunião com o Prof. Alcimar sobre os procedimentos que deveriam ser tomados. 141 
A Profª Clareth disse que não recebemos informação sobre o Edital de Multiplicadores. O Prof. 142 
Nagipe informou que haverá reunião na próxima quarta-feira e será discutida essa questão. O 143 
Reitor colocou em apreciação o recurso do estudante Bruno Nóbrega, referente a documento de 144 
conclusão de curso. A Profª Ana Beatriz disse que tomou ciência deste caso por meio da Diretora 145 
do Polo Petrópolis, no qual o aluno cursa Ciências Biológicas. Disse que foi informada que o aluno 146 
foi aprovado para a Prefeitura de Magé e queria que emitíssemos documento informando que ele 147 
cumpriu o curso, sem ter cumprido ainda. Informou que ele deve cinco disciplinas e não somente 148 
o projeto final. Disse que ele esteve na Universidade e quis saber quais são as instâncias e 149 
recorreu ao COLAC. O Reitor colocou o recurso do aluno Bruno Nóbrega em apreciação, sendo 150 
indeferido por unanimidade, por não haver base legal. Nada mais havendo a tratar, o Reitor 151 
encerrou a reunião às quinze horas e cinquenta e cinco minutos, agradecendo a presença de 152 
todos. 153 
 154 

 155 
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          Prof. Silvério de Paiva Freitas              Carlos André Pereira Baptista 157 
                            Reitor                                   Secretário ad-hoc  158 


