
 
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 07/04/2014 

 
 

1 

ATA DA 179ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às quatorze horas, realizou-se, na sala de 1 
reuniões da Reitoria, a centésima septuagésima nona reunião do Colegiado Acadêmico, para 2 
tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 178ª reunião; 02 - Informes; 03 - 3 
Afastamentos do país; 04 - Aprovação de convênios; 05 – Perfil de vaga de concurso público 4 
para Professor Associado do LEF/CCTA (CI UENF/CCTA/LEF nº 13/2014); 06 – Resultados de 5 
concursos públicos para Prof. Associado: LGPP/CCH (CI CCP/CCH nº 003/2014); LZNA/CCTA 6 
(CI UENF/CCTA/Concurso Público nº 019/14); 07 - Minuta de resolução sobre bolsas de 7 
Residência Médica Veterinária – parecer da relatoria; 08 - Solicitação de servidor técnico 8 
administrativo para cursar Doutorado (CI UENF/PGV/nº 038/2014); 09 - Solicitação de servidor 9 
técnico administrativo para cursar Mestrado (CI LEAG nº 21/2013); 10 - Solicitação de 10 
afastamento do Prof. Nilson Sérgio Peres Stahl para realização de Pós- Doutoramento (CI 11 
PROPPG nº 075/2014); 11 - Solicitação de revalidação de diploma de Doutorado de José Manuel 12 
Vieira Soares de Resende; 12 - Assuntos Diversos. Estavam presentes: Prof. Edson Corrêa da 13 
Silva – Vice-Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – Pró-Reitor 14 
de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. 15 
Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. 16 
Antonio Gesualdi Junior - representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Prof. Marcelo 17 
Carlos Gantos – representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Profª Denise C. Tavares 18 
Terra - representante suplente dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. Fábio da Costa Henry 19 
– representante dos docentes do CCTA; Prof. Mauro Macedo Campos - representante dos 20 
docentes do CCH; Prof. Fernando Saboya de A. Junior – representante da Câmara de 21 
Pesquisa e Pós-Graduação. Participaram, como convidados: Prof. Rodrigo da Costa Caetano – 22 
Secretário Geral; Sr. Ricardo Pohlmann – servidor da Agência de Inovação. O Prof. Edson 23 
agradeceu a presença de todos. Passando ao item 01 da pauta, o Prof. Edson colocou em 24 
apreciação a minuta da ata da 178ª reunião, sendo aprovada com uma abstenção. Passando 25 
ao item 02, o Prof. Edson deu os seguintes informes: i) recebemos os termos de convênio 26 
com a Chungnam University. Agora devemos encaminhar as informações sobre as nossas 27 
áreas de interesse para a parceria; ii) participamos no dia 1º de abril de assinatura e entrega de 28 
termos de outorga na FAPERJ e entrega do prédio que será a nova sede da FAPERJ e que 29 
abrigará, também, a Academia Brasileira de Ciências; iii) procuramos contato mais forte com a 30 
SECT e SEPLAG. Participamos de reunião na última quinta-feira na SEPLAG, com a participação 31 
de representante da SECT. Disse que foi colocado para o Governo que não teria como não 32 
discutir a demanda dos técnicos administrativos. Disse que os sindicatos se pronunciaram na 33 
ocasião. Informou que atualmente o Governo tem negociado como correção e não adicional e que 34 
estiveram presentes na reunião o Diretor do CCH, Prof. Sérgio Arruda, e o Diretor do CCT, Prof. 35 
Edmilson. Disse que haverá reunião técnica na próxima quarta-feira, na SEPLAG, buscando 36 
chegar a uma proposta concreta. O Prof. Amaral informou que estão em andamento 37 
entendimentos visando parceria com a Columbia University. Passando ao item 03 da pauta, o 38 
Prof. Edson colocou em apreciação as seguintes solicitações de afastamento do país: i) CI 39 
LEEL/CCH nº 026/2014 – afastamento do país do Prof. Gerson Tavares do Carmo (sem ônus 40 
para a UENF) – participar do XI Congresso Latinoamericano de Humanidades Interculturalidad 41 
e Inclusion em la Época de la Globalizacion, na Colômbia – de 02 a 06/04/2014 – aprovado 42 
por unanimidade; ii) CI LEEL/CCH nº 026/2014 – afastamento do país do Prof. Carlos 43 
Henrique Medeiros de Souza (sem ônus para a UENF) – participar do XI Congresso 44 
Latinoamericano de Humanidades Interculturalidad e Inclusion em la Época de la 45 
Globalizacion, na Colômbia – de 02 a 06/04/2014 – aprovado por unanimidade; iii) CI 46 
LEEL/CCH nº 026/2014 – afastamento do país da Profª Vera Lúcia Deps (sem ônus para a 47 
UENF) – participar do XI Congresso Latinoamericano de Humanidades Interculturalidad e 48 
Inclusion em la Época de la Globalizacion, na Colômbia – de 02 a 06/04/2014 – aprovado por 49 
unanimidade; iv) CI LEEL/CCH s/nº, de 20/03/2014 – afastamento do país da Profª Eliana 50 
Crispim França Luquetti (sem ônus para a UENF) – participar do XI Congresso 51 
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Latinoamericano de Humanidades Interculturalidad e Inclusion em la Época de la 52 
Globalizacion, na Colômbia – de 02 a 06/04/2014 – aprovado por unanimidade; v) CI 53 
LENEP/CCT s/nº, de 24/02/2014 – afastamento do país do Prof. Viatcheslav Ivanovich 54 
Priimenko (sem ônus para a UENF) – participar de reunião de acompanhamento de atividades 55 
de projeto de pesquisa e da Conferência Improved Oil Recovery IOR 2014, nos Estados Unidos 56 
– de 07 a 17/04/2014 - aprovado por unanimidade; vi) CI LEF 12/2014 – afastamento da 57 
Profª Claudia Dolinski (sem ônus para a UENF) – participar do 6th International Nematology 58 
Congress, na África do Sul – de 02 a 11/05/2014 - aprovado por unanimidade; vii) CI LEF 59 
11/2014 – afastamento do Prof. Ricardo M. Souza (sem ônus para a UENF) – participar do 6th 60 
International Nematology Congress, na África do Sul – de 02 a 11/05/2014 - aprovado por 61 
unanimidade; viii) CI SESMA 002-2014 – afastamento do Prof. Marcos Pedlowski (sem ônus 62 
para a UENF) – participar da 25ª Reunião do Comitê Científico do LOICZ, na Alemanha – de 04 63 
a 10/05/2014 - aprovado por unanimidade; ix) CI LEEL/CCH s/nº, de 17/03/2014 – 64 
afastamento da Profª Silvia Alicia Martinez (sem ônus para a UENF) – participar do XI 65 
Congresso Iberoamericano de História da Educação Latinoamericana, no México – de 05 a 66 
14/05/2014 - aprovado por unanimidade. Passando ao item 04, o Prof. Edson colocou em 67 
apreciação os seguintes convênios: i) Convênio entre a UENF, CEFET/RJ, IFRJ, IFF, UERJ, 68 
UNIRIO, UFRRJ, UFRJ, UFF (processo E-26/009/283/2014), que tem como objetivo a 69 
constituição do Fórum Interuniversitário de Cultura do Rio de Janeiro (FIC-RJ). O Prof. 70 
Marcelo disse que este convênio permitirá apoio na formação artística e cultural. O Prof. 71 
Edson disse que as universidades podem pegar grupos, formar e fazer circular as 72 
manifestações artísticas e culturais. O Sr. Ricardo Pohlmann informou que o convênio não 73 
implicará transferência de recursos entre as partes. O Prof. Edson colocou em apreciação, 74 
sendo aprovado por unanimidade; ii) Acordo de Cooperação técnica entre a UENF e 75 
PRODERJ (processo E-26/050.031/05), que tem como objetivo a criação, implantação e a 76 
administração de uma unidade do Centro de Internet Comunitária (CIC), do Programa de 77 
Inclusão Digital do PRODERJ, junto à Instituição Parceira. A coordenação pela UENF é do 78 
Prof. Vanildo Silveira, Diretor de Informação e Comunicação – aprovado por unanimidade; iii) 79 
Termo Aditivo a Convênio entre a UENF e PESAGRO-RIO (processo E-26/051.108/07), que 80 
tem como objetivo a disponibilização de uma área de terra medindo aproximadamente 35 81 
alqueires e suas instalações, denominada Ilha Barra do Pomba, localizada no Município de 82 
Itaocara/RJ, pertencente ao Centro Estadual de Pesquisa e Desenvolvimento da Pecuária de 83 
Leite, visando o desenvolvimento de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação 84 
Tecnológica e Extensão, de interesse do setor agropecuário do Estado do Rio de Janeiro, de 85 
acordo com os interesses da programação técnico-científica definida pelas partes convenentes. 86 
Disponibilização de um galpão de alvenaria e equipamentos de beneficiamento de sementes 87 
para instalação e funcionamento de uma unidade de beneficiamento de sementes (UBS). A 88 
coordenação pela UENF é da Reitoria. O Sr. Ricardo Pohlmann disse que o convênio envolve 89 
o CCTA e pode envolver outros Centros e, por isso, tratamos como coordenação da Reitoria. O 90 
Prof. Edson colocou em apreciação, sendo aprovado por unanimidade; iv) Convênio entre a 91 
UENF, PETROBRAS e FUNDENOR (processo E-26/009/346/2014), que tem como objetivo 92 
desenvolvimento de pesquisa e extensão para a implementação das ações do Projeto 93 
PESCARTE. A coordenação pela UENF é do Prof. Marcelo Carlos Gantos – aprovado por 94 
unanimidade; v) Convênio entre a UENF, PETROBRAS e FUNDENOR (processo E-95 
26/009/347/2014), que tem como objetivo desenvolvimento de pesquisa e extensão para a 96 
implementação das ações do Projeto TERRITÓRIOS DO PETRÓLEO. A coordenação pela 97 
UENF é do Prof. Marcelo Carlos Gantos – aprovado por unanimidade. O Prof. Mauro disse 98 
que em determinada reunião do COLAC foi falado sobre a invisibilidade do CCH e citou vários 99 
projetos do Centro, como o da 3ª idade e NEABI. O Prof. Edson disse que os dois convênios 100 
com a PETROBRAS, hoje aqui aprovados, são ligados à área dura e era importante a inserção 101 
do CCH nos grandes projetos, como estes da área do petróleo. Parabenizou o grupo que 102 
compõe os dois projetos. O Prof. Amaral disse que não acredita em invisibilidade do CCH. 103 
Disse que o Centro cresceu no conceito da Pós-Graduação, com a criação de curso de 104 
Doutorado. O Prof. Marcelo disse que a demanda surgiu da visibilidade de um Programa que 105 
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teve o conceito melhorado junto à CAPES. Disse que foi uma tarefa coletiva desenvolvida com 106 
dedicação e silêncio. Disse que está coordenando os projetos por amor à instituição. Informou 107 
que foi feita parceria com o IBAMA, que nos fortalece e ajuda na parceria. Disse que o projeto 108 
dará visibilidade regional e é um desafio grande e esperamos que daqui a dois anos possamos 109 
renovar os convênios. O Prof. Saboya perguntou em que envolve os recursos. O Prof. 110 
Marcelo respondeu que iremos gerenciar centros de referência regionais. Enfatizou que é um 111 
trabalho com muita transparência, com pesquisa especializada na área de licenciamento 112 
ambiental. Disse que podemos disponibilizar os projetos em si, para conhecimento. Passando 113 
ao item 05 da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação o perfil de 01 vaga de concurso 114 
público para Professor Associado do LEF/CCTA (CI UENF/CCTA/LEF nº 13/2014), para a área de 115 
Entomologia e linha de atuação Entomologia Agrícola – aprovado por unanimidade. Passando 116 
ao item 6, o Prof. Edson colocou em apreciação os seguintes resultados de concurso público: i) 117 
Prof. Associado do LGPP/CCH (CI CCP/CCH nº 003/2014), para a área de Políticas e Gestão 118 
Pública, tendo sido aprovado o candidato Roberto Dutra Torres Junior, com média 8,67, e 119 
reprovados os candidatos Soraia Marcelino Vieira e Carlos Gustavo Sarmet Moreira Smiderle. O 120 
resultado foi homologado por unanimidade. O Prof. Marcelo informou que neste concurso mais 121 
um ex-aluno da instituição foi aprovado e fará parte de nosso quadro; ii) Professor Associado do 122 
LZNA/CCTA (CI UENF/CCTA/Concurso Público nº 019/14), para a área de Zootecnia e Nutrição 123 
Animal. Não houve candidato aprovado. O resultado foi homologado por unanimidade. O 124 
Prof. Edson concedeu a palavra ao estudante do Centro Acadêmico de Agronomia, Luiz 125 
Alberto Araújo da Silva, que fez a leitura de uma carta aberta que trata de questões referentes 126 
a auxílios alimentação e moradia para os estudantes. O Sr. Luiz Alberto informou que fará 127 
greve de fome e acampará na UENF a partir de amanhã, pois não tem mais como pagar 128 
aluguel. O Prof. Edson disse que o Restaurante Universitário irá funcionar e, dentro das 129 
possibilidades de cada um, devemos fazer um esforço para que as coisas se concretizem. A 130 
Profª Ana Beatriz disse que a evasão de estudantes não ocorre somente com cotistas e não é 131 
somente por questões financeiras. O Prof. Marcelo parabenizou o estudante pela valentia, 132 
mas discordou desse tipo de gesto. Disse que o estudante irá se martirizar em busca de vitória 133 
para o coletivo, quando deveria haver mobilização dos colegas. Disse que o aluno vale muito 134 
mais atuando do que se martirizando. O Prof. Saboya disse que o que podemos fazer a 135 
curtíssimo prazo é dar visibilidade a esse problema. Passando ao item 7, o Prof. Edson 136 
colocou em apreciação a minuta de resolução sobre bolsas de Residência Médica Veterinária. O 137 
Prof. Fábio Henry fez a leitura de seu parecer, favorável à aprovação. A Profª Ana Beatriz disse 138 
que os residentes já iniciaram as atividades em março e sugeriu que a aprovação contasse a 139 
partir de março. Disse que as bolsas serão pagas com recursos FAPERJ. Disse que o Médico 140 
Veterinário ganhará um certificado de especialista, com 80% do tempo para atendimento. 141 
Informou que o Programa é restrito para Veterinários com até três anos de formados. O Prof. 142 
Edson colocou a Resolução sobre Bolsas de Residência Médica Veterinária em apreciação, 143 
sendo aprovada por unanimidade, com o adendo que terá retroatividade a março de 2014. 144 
Passando ao item 8 da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação a solicitação (CI 145 
UENF/PGV/nº 038/2014) da servidora Maria de Fátima dos Santos Sampaio para cursar 146 
Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Biociências e Biotecnologia. Disse que ela 147 
solicitou o afastamento por 20 horas/semanais para as atividades relacionadas ao Doutorado, mas 148 
o CCTA aprovou o máximo de 16 horas/semanais, conforme rege a resolução. O COLAC 149 
aprovou a solicitação, acompanhando a decisão do CCTA de afastamento por no máximo 150 
16 horas/semanais, conforme rege a resolução. Passando ao item 9, o Prof. Edson colocou 151 
em apreciação a solicitação (CI LEAG nº 21/2013) do servidor Romildo Domingos Gottardo para 152 
cursar Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, utilizando 16 153 
horas/semanais para o curso. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Passando ao item 10 154 
da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação a solicitação de afastamento do Prof. Nilson 155 
Sérgio Peres Stahl para realização de Pós-Doutoramento (CI PROPPG nº 075/2014) na 156 
Universidade Rutgers, nos Estados Unidos, a partir de 1º de agosto de 2014, sendo aprovada por 157 
unanimidade. Passando ao item 11, o Prof. Edson colocou em apreciação a solicitação de 158 
revalidação de diploma de Doutorado de José Manuel Vieira Soares de Resende, que cursou a 159 
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Universidade Nova Lisboa, em Portugal. O Prof. Amaral disse que o professor foi aprovado em 160 
concurso público para docente do CCH. Disse que foi feito todo processo de análise dos 161 
documentos emitidos pelo consulado. Disse que comissão relacionada à área analisou a 162 
documentação do professor, sendo o currículo bastante satisfatório, não restando dúvida da 163 
qualidade da instituição e do documento. Em apreciação, a solicitação foi aprovada por 164 
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Edson encerrou a reunião às dezesseis horas 165 
e quarenta minutos, agradecendo a presença de todos. 166 
 167 

 168 

 169 

          Prof. Edson Corrêa da Silva              Carlos André Pereira Baptista 170 
                       Vice-Reitor                       Secretário ad-hoc  171 


