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ATA DA 182ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e quatorze, às quatorze horas e dez minutos, 1 

realizou-se, na sala de reuniões da Reitoria, a centésima octogésima segunda reunião do 2 

Colegiado Acadêmico, para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 181ª reunião; 02 3 

- Informes; 03 - Afastamentos do país; 04 - Aprovação de convênios; 05 - Projeto Pedagógico 4 

do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais – parecer da relatoria; 06 - Solicitação de 5 

revalidação de diploma de Carlos Javier Camargo Galvan (CI PROGRAD/UENF n.º 118/2014); 6 

07 - Revisão da Resolução COLAC n.º 002/2010; 08 - Assuntos Diversos. Estavam presentes: 7 

Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva, 8 

Vice-Reitor; Prof. Antônio Teixeira do Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-9 

Graduação; Prof.ª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe 10 

da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Leandro Garcia Pinho – 11 

representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. Elias Walter Alves – representante dos 12 

Chefes de Laboratório do CBB; Prof.ª Maria Gertrudes A. Justi da Silva - representante dos 13 

Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Fábio da Costa Henry – representante dos docentes do 14 

CCTA; Prof. Roberto Weider de Assis Franco – representante dos docentes do CCT; Prof. 15 

Fernando Saboya A. Júnior – representante da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof.ª 16 

Isabel Candia Nunes Cunha – representante da Câmara de Graduação; Prof.ª Maria Clareth 17 

Gonçalves Reis - representante da Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários. Passando 18 

ao item 01 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 181ª reunião, sendo 19 

aprovada com duas abstenções. Passando ao item 02 da pauta, o Reitor deu os seguintes 20 

informes: i) retratou o período tenso dos últimos meses, onde a Universidade teve seu ritmo de 21 

trabalho reduzido devido às greves. Disse que, em decorrência disto, a Universidade tem uma 22 

série de pendências que estamos lutando para colocá-las em dia. Ressaltou que as 23 

reivindicações por buscas na melhoria salarial são justas e lembrou que durante as 24 

negociações na Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – Alerj houve empenho de 25 

toda a equipe da Reitoria que seguia a mesma linha de raciocínio, que era a da equiparação 26 

salarial dos professores com a UERJ e acenando também por várias vezes a equiparação dos 27 

técnicos. Considerou um passo à frente todo este empenho. Disse que todos os esforços foram 28 

feitos; ii) informou que os Reitores das universidades públicas estaduais e federais e também 29 

da PUC, têm se reunido com os candidatos ao governo do Estado. Contou que nestas reuniões 30 

estão sendo apresentadas as demandas da educação no Estado do Rio de Janeiro. Disse que 31 

já houve reunião com os candidatos Lindberg Farias, Luiz Fernando de Souza (Pezão), 32 

Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira (Garotinho) e que a próxima será com o 33 

candidato Marcelo Bezerra Crivella. Relatou que nestas reuniões tem se falado em mobilização 34 



 
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 07/07/2014 

 
 

2 

estudantil, manutenção da política de recurso financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa 35 

do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ, entre outros. O Prof. Roberto perguntou se foi falado 36 

sobre orçamento na reunião com o Governador. O Reitor disse que sim, que colocou as 37 

dificuldades orçamentárias enfrentadas pela Universidade; iii) disse que, mesmo neste período 38 

conturbado, a Universidade realizou um de seus maiores eventos, o VI Congresso Fluminense 39 

de Iniciação Científica e Tecnológica – CONFICT, ocorrido de 2 a 5 de junho, em conjunto com 40 

o Instituto Federal Fluminense – IFF e a Universidade Federal Fluminense – UFF. Disse que a 41 

UENF contou com a apresentação de trezentos e trinta e três trabalhos. Parabenizou a todos 42 

que se empenharam na realização deste evento; iv) informou que a Diretoria de Informação e 43 

Comunicação – DIC, contará com um milhão e duzentos e oitenta mil reais, oriundos do projeto 44 

FAPERJ, para reformar a estrutura de lógica e IC. A Prof.ª Maria Justi informou que está 45 

prevista, para o início do mês de agosto do corrente ano, a inauguração dos Radares 46 

Meteorológicos no campus da UENF em Macaé. O Prof. Elias deixou claro que a plataforma 47 

de e-mail Zimbra tem funcionado bem. O Prof. Edson comunicou que no começo do mês de 48 

agosto haverá um evento de internacionalização para estudantes de Graduação, de Pós-49 

Graduação e professores na Universidade. Disse que os representantes da Rede das 50 

Assessorias de Relações Internacionais das Instituições de Ensino Superior do Estado do Rio 51 

de Janeiro – Reari virão para falar sobre projetos e programas de bolsas e considerou 52 

importante a participação de todos os professores da Instituição. Passando ao item 03 da 53 

pauta, o Reitor colocou em apreciação as seguintes solicitações de afastamento do país: i) CI 54 

LEEL/CCH s/nº, de 22/05/2014 – afastamento do país da Prof.ª Silvia Alicia Martinez (sem 55 

ônus para a UENF) – participar do I Congresso Territórios, Comunidades Educadoras e 56 

Desenvolvimento Sustentável, em Portugal – de 30/06 a 08/07/2014 - aprovação “ad 57 

referendum” homologada por unanimidade; ii) CI UENF/LEAG/EFS nº 40/2014 – 58 

afastamento do país do Prof. Elias Fernandes de Sousa (sem ônus para a UENF) – participar 59 

do Congresso Plant Biology 2014, nos EUA – de 09 a 24/07/2014 - aprovado por 60 

unanimidade; iii) CI CCTA/LMGV nº 17/2014 – afastamento do país do Prof. Ricardo Bressan 61 

Smith (sem ônus para a UENF) – participar do Congresso Plant Biology 2014, nos EUA – de 09 62 

a 23/07/2014 - aprovado por unanimidade; iv) CI CCTA/LMGV nº 11/2014 – afastamento do 63 

país da Profª Telma Nair Santana Pereira (sem ônus para a UENF) – participar do XXIII 64 

International Conference on Sexual Plant Reproduction, em Portugal – de 11 a 19/07/2014 - 65 

aprovado por unanimidade; v) CI UENF/CCTA/LSA nº 005/2014 – afastamento do país do 66 

Prof. Olney Vieira da Motta (sem ônus para a UENF) – participar do International Congresso n 67 

Water and Energy Management, em Portugal – de 15 a 27/07/2014 - aprovado por 68 

unanimidade; vi) CI UENF/CCTA/LSA nº 005/2014 – afastamento do país da TNS Solange 69 

Silva Samarão (sem ônus para a UENF) – participar do International Congresso n Water and 70 
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Energy Management, em Portugal – de 15 a 27/07/2014 - aprovado por unanimidade; vii) CI 71 

UENF/CCTA/LRMGA nº 10/2014 – afastamento da Profª Maria Clara Caldas Bussiere (sem 72 

ônus para a UENF) – participar do 47th Society for Study of Reproduction Animal Meeting, nos 73 

EUA – de 17 a 27/07/2014 - aprovado por unanimidade; viii) CI CCT/MAV nº 36/2014 – 74 

afastamento do Prof. Eduardo Atem (sem ônus para a UENF) – participar de visita ao estande 75 

da Tekever na Feira Aeroespacial, na Inglaterra, e visita técnica na fábrica e escritório de 76 

projetos da Tekever, em Portugal – de 18 a 25/07/2014 - aprovado por unanimidade; ix) CI 77 

UENF/CCTA/LTA/Eng. De Proc. nº 002/2014 – afastamento do Prof. Victor Haber Perez (sem 78 

ônus para a UENF) – participar do congresso International Conference on Green Chemistry and 79 

Sustainable Engineering, na Espanha – de 27/07 a 04/08/2014 - aprovado por unanimidade; 80 

x) C.I. CBB nº 025/2014 – afastamento da Prof.ª Olga Lima Tavares Machado (sem ônus para 81 

a UENF) – participar da “The FEBS EMBO 2014 Conference”, na França e visita técnica à 82 

Universid de Córdoba, Espanha – de 28/08/2014 a 14/09/2014 - aprovado por unanimidade; 83 

xi) CI LSOL nº 006/2014 – afastamento do Prof. Luciano P. Canellas (sem ônus para a UENF) 84 

– participar do Congresso Internacional de Substâncias Húmicas, na Grécia – de 29/08 a 85 

15/09/2014 - aprovado por unanimidade; xii) C.I. CBB nº 024/2014 – afastamento do Prof. 86 

Gustavo Lazzaro Rezende (sem ônus para a UENF) – para visita ao laboratório da Dr.ª Camila 87 

Zazzoni, no Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, Berlim– de 12/09/2014 a 88 

29/09/2014 - aprovado por unanimidade. Passando ao item 04 da pauta, o Reitor colocou 89 

em apreciação os seguintes convênios: i) Convênio entre a UENF e PETROBRÁS – processo 90 

E-26/009/487/2014. Tem como objetivo promover o fortalecimento e consolidação dos 91 

programas de Graduação, Mestrado e Doutorado, temas relacionados ao programa de 92 

Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo, desenvolvidos por meio do Programa de 93 

Formação de Recursos Humanos - PRH. Recursos previstos: R$ 517.334,40. Coordenação 94 

pela UENF: Prof. André Duarte Bueno. O Prof. Paranhos explicou o convênio. O Prof. Elias 95 

perguntou ao Prof. Paranhos qual o prazo de vigência do mesmo. O Prof. Paranhos disse que 96 

o convênio será válido por quatro anos. O Reitor comunicou que, por questão de prazo, o 97 

referido convênio foi apresentado e aprovado no Conselho Universitário - CONSUNI com 98 

aprovação “ad referendum” do COLAC. Colocou o “ad referendum” em votação, sendo 99 

homologado por unanimidade; ii) Termo Aditivo a Convênio entre a UENF e União, 100 

representada pelo MEC – processo E-26/054.383/12. Tem como objetivo prorrogação da 101 

vigência do convênio, em conformidade com o Artigo 50 da Portaria Interministerial nº 507, de 102 

24/11/2011. Recursos previstos: não, por se tratar de aditivo de prazo. Coordenação pela 103 

UENF: ITEP/PROEX - aprovado por unanimidade; iii) Termo de Cooperação entre a UENF e 104 

a Secretaria de Estado de Segurança Pública – processo E-26/009/628/2014. Tem por objetivo 105 

principal aumentar a segurança pessoal na UENF. Coordenação pela UENF: Prefeitura do 106 
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campus. O Reitor disse que o convênio foi levado à apreciação do CONSUNI com aprovação 107 

“ad referendum” do COLAC, devido ao prazo estabelecido para a sua assinatura e que após 108 

discussão foi aprovado, de forma condicional, pelo Conselho. Ressaltou que se trata de um 109 

convênio experimental podendo ser suspenso a qualquer momento. Disse ainda que a cópia da 110 

minuta do convênio será encaminhada aos Centros. O Prof. Elias salientou que o convênio foi 111 

aprovado no CONSUNI com a condição de ser reapresentado ao Conselho Universitário, para 112 

reavaliação da decisão, após discussão nos Centros e Laboratórios. O Reitor complementou 113 

que, concomitante à discussão do convênio nos Centros e Laboratórios, o mesmo estará sendo 114 

viabilizado pela Reitoria. O Prof. Elias pediu que a Reitoria faça a divulgação desta condição 115 

estabelecida no CONSUNI. O Prof. Gustavo disse que um dos motivos que o levaram a 116 

sugestão deste convênio foi a possibilidade de melhoria no nível de segurança das pessoas no 117 

campus. Citou as diversas situações indesejadas que têm ocorrido na Instituição. Relatou que 118 

tomou conhecimento que o Programa Estadual de Integração na Segurança – PROEIS, relativo 119 

ao convênio, é um programa que tem dado certo nas escolas estaduais. Disse que de segunda 120 

a sexta-feira a Universidade terá quatro policiais militares subordinados a ela. O Prof. Saboya 121 

disse achar que apenas a presença da polícia militar não será suficiente para resolver os 122 

problemas relativos à segurança na Universidade e que é preciso trabalhar em outros níveis 123 

também, como por exemplo, na questão do livre acesso ao campus. Disse ainda que não vê o 124 

convênio com maus olhos, mas reiterou que outras medidas para a segurança na Universidade 125 

devem ser tomadas. O Reitor reiterou que se trata de um convênio experimental. Concordou 126 

que apenas esta medida não resolverá o problema da segurança em sua totalidade, mas 127 

ressaltou que, no momento, é a maneira que temos de fazer alguma coisa. O Prof. Gustavo 128 

salientou que a vigilância patrimonial será mantida nos grandes prédios. O Prof. Saboya 129 

perguntou como será a comunicação entre os vigilantes patrimoniais e os policiais militares. O 130 

Prof. Gustavo informou que a comunicação será feita via rádio. Disse que com relação à 131 

questão da vulnerabilidade do campus, desde o ano passado foi elaborado um projeto, com 132 

orçamento, para a colocação de câmeras, catracas e sistema de identificação, mas que não foi 133 

possível executá-lo devido à falta de recursos para montar a infraestrutura necessária. O Prof. 134 

Leandro disse que a comunidade docente precisa estar ciente das dificuldades para demandar 135 

forças em capacitação de recursos pensando até mesmo em entrar em um projeto coletivo 136 

para captar verba. A Prof.ª Clareth disse ter causado surpresa a possível vigilância por 137 

policiais militares. Disse também que entende o depoimento do Prof. Gustavo, porém concorda 138 

com os colegas quando dizem que apenas a presença de quatro policiais não resolverá o 139 

problema. Disse achar que o Colegiado deveria começar a pensar em um Programa de 140 

Segurança. Perguntou qual a duração do referido convênio. O Reitor respondeu que poderá se 141 

estabelecer de forma permanente ou nem ser implementado. Disse que haverá uma nova 142 
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discussão, mais aprofundada, no CONSUNI e que o convênio poderá, ou não, ser 143 

implementado. Reiterou que a minuta do convênio será encaminhada, de forma formal, aos 144 

Diretores de Centro e disse que a ideia de um Programa de Segurança, deve sim, ser 145 

trabalhada. A Prof.ª Ana Beatriz pediu aos membros que abracem o problema e também 146 

tragam soluções. Complementou dizendo que o bom senso deve prevalecer e que a Instituição 147 

deve ser vista como um todo. O Prof. Edson lembrou que o tema foi discutido no COLEX e no 148 

CONSUNI. Disse que estava sendo muito boa a discussão, em andamento, no COLAC. 149 

Salientou os problemas relacionados à segurança no campus e as dificuldades orçamentárias 150 

enfrentadas pela Instituição. Fez três ponderações relativas à segurança: disse que com 151 

relação à vigilância com câmeras, a prefeitura do campus tem o projeto, mas não há 152 

disponibilidade orçamentária; que a ideia do controle de acesso ao campus poderia ter sim 153 

uma efetividade e que a segurança que a Universidade dispõe é apenas patrimonial não nos 154 

dando segurança pessoal. Ressaltou que este programa envolve policiais militares treinados e 155 

que o convênio pode ser encerrado a qualquer momento, caso haja alguma situação de 156 

constrangimento. Salientou que o andamento à implementação será dado ao mesmo tempo em 157 

que se discute e que se traz subsídios, mas ressaltou que câmeras, controle de acesso e 158 

vigilância patrimonial não serão suficientes para garantir a segurança da comunidade 159 

acadêmica, por isso a necessidade de uma segurança pessoal. O Prof. Saboya sugeriu que se 160 

implementasse um sistema, na página ou no e-mail da UENF, que pudesse ser acessado em 161 

caso de pânico. O Reitor considerou a ideia. Colocou a aprovação “ad referendum” do Termo 162 

de Cooperação entre a UENF e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (processo E-163 

26/009/628/2014) em votação, sendo homologada com um voto contrário. Passando ao 164 

item 05 da pauta, o Reitor comunicou que a apreciação do Projeto Pedagógico do Curso de 165 

Licenciatura em Ciências Sociais (processo E-26/009/1009//2013) não poderia ser realizada, 166 

porque não recebemos o parecer da relatoria e, também, o relator não pôde comparecer. 167 

Passando ao item 6 da pauta, o Reitor passou a palavra a Prof.ª Ana Beatriz. A Prof.ª Ana 168 

Beatriz lembrou que esta solicitação já havia passado pelo Colegiado no ano de dois mil e treze e 169 

que estava retornando porque no dia trinta e um de julho do mesmo ano a banca avaliadora deu 170 

um parecer questionando a falta do diploma no processo. Informou que o erro foi corrigido e por 171 

isto o processo estava sendo reapresentado ao COLAC. O Reitor colocou em apreciação a 172 

solicitação de revalidação de diploma de Carlos Javier Camargo Galvan (CI PROGRAD/UENF n.º 173 

118/2014), sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 7 da pauta, o Reitor informou 174 

que na reunião do CONSUNI do dia três de julho do corrente ano, foi aprovada a “Minuta do 175 

Auxílio Moradia”, mas para que a mesma seja implementada faz-se necessária uma adequação 176 

da Resolução COLAC n.º 002/2010. Leu o Parágrafo 1º, do Artigo 3º, da Resolução. O Prof. 177 

Edson disse que para adequação da Resolução à “Minuta do Auxílio Moradia”, bastaria 178 
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acrescentar, ao final do parágrafo, o termo “exceto auxílio moradia”. O Reitor perguntou aos 179 

membros se gostariam de mais algum esclarecimento. O Prof. Leandro perguntou se o texto da 180 

Resolução seria mudado em função da minuta. O Reitor disse que será publicada uma nova 181 

Resolução com o acréscimo, ao final do Parágrafo 1º, do Artigo 3º, do termo “exceto auxílio 182 

moradia”. Colocou em votação a revisão proposta, da Resolução COLAC n.º 002/2010, sendo 183 

aprovada por unanimidade. O Reitor complementou esclarecendo que está sendo dada uma 184 

autorização, mas que o recebimento deste auxílio dependerá do recurso financeiro disponível. 185 

Passando ao item 8 da pauta, o Prof. Elias disse esperar que já esteja na pauta do próximo 186 

COLAC a criação do novo curso de Pós-Graduação do Centro de Biociência e Biotecnologia – 187 

CBB. Disse que se trata de um curso que atingirá o conceito seis muito rápido e que é um 188 

convênio com Universidade privada que irá aportar em quantidade de recursos. O Reitor disse 189 

que iniciativas como estas têm sido vistas com bons olhos. Nada mais havendo a tratar, o Reitor 190 

encerrou a reunião às dezesseis horas, agradecendo a presença de todos. 191 

 192 

 193 

 194 

        Prof. Silvério de Paiva Freitas                               Daliane da Mata Almeida 195 
                         Reitor                                                           Secretária ad hoc 196 


