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ATA DA 185ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, realizou-se, na sala 1 

de reuniões da Reitoria, a centésima octogésima quinta reunião do Colegiado Acadêmico, para 2 

tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 184ª 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 - Vagas CEDERJ – 1º semestre 5 

2015; 07 - Resultados de concurso público para Professor Associado: LZNA/CCTA (CI 6 

UENF/CCTA/Concurso Público nº 008/14); LENEP/CCT (CI CCT nº 144/14); 08 - Solicitação de 7 

prorrogação de afastamento para realização de Estágio Sênior do Prof. Nilson Sérgio Peres Stahl 8 

(CI CCT nº 110/14); 09 - Solicitações de renovação de bolsa de Professor Visitante: Prof. Valdo da 9 

Silva Marques (processo E-26/052.379/11); Prof. Cláudio Baptista de Carvalho (processo E-10 

26/050.015/12); Prof. Raimundo Braz Filho (processo E-26/050.405/12); Prof. Lev A. Okorokov 11 

(processo E-26/009.998/2014); 10 - Solicitação de revalidação de diploma de estrangeiro de Cliver 12 

Arnulfo Arandia Palenque (CI PROGRAD/UENF nº 197/2014); 11 - Assuntos Diversos. Estavam 13 

presentes: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Edson Corrêa 14 

da Silva – Vice-Reitor; Prof. Antônio Teixeira do Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-15 

Graduação; Profª Rita Trindade Nobre Soares – Pró-Reitora de Graduação em exercício; Profª 16 

Daniela Barros de Oliveira - representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Profª Célia 17 

Raquel Quirino - representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Prof. Marcelo Gantos – 18 

representante suplente dos Chefes de Laboratório do CCH; Profª Denise Cunha Tavares Terra 19 

- representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. Francisco José Alves Lemos – 20 

representante suplente dos Chefes de Laboratório do CBB; Prof. Fábio Lopes Olivares – 21 

representante suplente dos Chefes de Laboratório do CBB; Profª Maria Gertrudes A. Justi da 22 

Silva - representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Roberto Weider de Assis Franco 23 

– representante dos docentes do CCT; Profª Joseane de S. Fernandes – representante 24 

suplente dos docentes do CCH; Profª Kátia Valevski Sales Fernandes – representante dos 25 

docentes do CBB; Prof. Fernando Saboya A. Junior – representante da Câmara de Pesquisa e 26 

Pós-Graduação; Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio – representante suplente da Câmara de 27 

Graduação; Prof. Jonas Alexandre - representante suplente da Câmara de Extensão e 28 

Assuntos Comunitários. Participou, como convidado, o Sr. Ricardo Pohlmann - técnico 29 

administrativo da Agência de Inovação. Passando ao item 01 da pauta, o Reitor colocou em 30 

apreciação a minuta da ata da 184ª reunião, sendo aprovada com duas abstenções. 31 

Passando ao item 2 da pauta, o Reitor informou que de 13 a 16 de outubro será realizada a 32 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O Prof. Amaral disse que durante o referido evento 33 

será realizada a XIV Mostra de Pós-Graduação. Solicitou a máxima participação da comunidade. 34 
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Informou que a palestra de abertura será do Prof. Ricardo Toledo Neder, da UnB, com o tema 35 

“Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social”. Disse que este ano teremos um aumento de 20% 36 

das apresentações orais. Solicitou a participação de todos os coordenadores de curso e também 37 

dos alunos. O Reitor informou que recebemos a visita do Vice-Cônsul dos Estados Unidos, que 38 

proferiu palestra na UENF sobre os procedimentos necessários para quem tem interesse de 39 

estudar nos Estados Unidos. O Prof. Edson disse que o Vice-Cônsul passou informações sobre 40 

questões como a obtenção de visto para quem tem interesse de estudar no referido país. Informou 41 

que esteve em Praga no mês de setembro, participando de evento de internacionalização, com 42 

foco na mobilidade estudantil. Disse que o Brasil tem um estande no evento, que este ano foi 43 

organizado pela Associação de Assessorias de Instituições de Ensino Superior Brasileiras para 44 

Assuntos Internacionais - FAUBAI, da qual faz parte a Rede das Assessorias de Relações 45 

Internacionais das Instituições de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro - REARI. Disse 46 

que a partir de eventos como este, cooperações já são realizadas. Informou que na próxima 47 

quinta e sexta-feira teremos reunião da REARI, com a participação das instituições públicas do 48 

Estado do Rio de Janeiro, mais a PUC/Rio. Disse que na quinta-feira haverá palestras de 49 

membros da REARI sobre internacionalização e os meios existentes para ações de 50 

internacionalização. Disse que há interesse que a UENF se torne centro aplicador do TOEFL, mas 51 

para isso precisamos de estrutura. A Profª Rita informou que na primeira semana de novembro 52 

ocorrerá a Semana Acadêmica, exatamente na primeira semana de aula e solicitou a divulgação e 53 

incentivo para a participação de todos na mesma. Passando ao item 03 da pauta, o Reitor 54 

colocou em apreciação as seguintes solicitações de afastamento do país: i) CI CCH/LCL nº 29 55 

– afastamento do Prof. Julio Esteves (sem ônus para a UENF) – participar do V Colóquio Kant 56 

Multilateral: “Artículos y Opústulos”, na Espanha – de 07 a 14/09/2014 – aprovado com uma 57 

abstenção; ii) CI CCTA/LMGV nº 30/14 – afastamento do Prof. Jurandi Gonçalves de Oliveira 58 

(sem ônus para a UENF) – participar do XV Congreso Latinoamericano y XXX Reunión 59 

Argentina de Fisiologia Vegetal, na Argentina – de 20 a 26/09/2014 - aprovado com uma 60 

abstenção; iii) CI LESCE/CCH/UENF nº 63, de 11/09/2014 – afastamento do Prof. Vitor de 61 

Moraes Peixoto (sem ônus para a UENF) – participar do V Congreso Uruguayo de Ciencia 62 

Politica (AUCIP), no Uruguai – de 03 a 10/10/2014 - aprovado com uma abstenção; iv) CI 63 

CBB nº 052/2014 – afastamento do Prof. Carlos Eduardo de Rezende (sem ônus para a UENF) 64 

– participar do Sea Tech Week 2014, na França – de 12 a 18/10/2014 - aprovado com uma 65 

abstenção; v) CI CBB nº 053/2014 – afastamento do Prof. Marcelo Trindade Nascimento (sem 66 

ônus para a UENF) – participar de visita científica na Universidade de Edimburgo, na Escócia – 67 

de 18 a 31/10/2014 - aprovado com uma abstenção; vi) CI CBB nº 054/2014 – afastamento 68 

da Profª Dora Maria Villela José (sem ônus para a UENF) – participar de visita científica na 69 

Universidade de Edimburgo, na Escócia – de 18 a 31/10/2014 - aprovado com uma 70 
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abstenção; vii) CI UENF/CCTA/LRMGA nº 011/2014 – afastamento da Profª Maria Clara 71 

Caldas Bussiere (sem ônus para a UENF) – participar do 1º Seminário Internacional de 72 

Reprodução Animal em Bucaramanga, na Colômbia – de 03 a 09/11/2014 - aprovado com 73 

uma abstenção; viii) CI CBB nº 058/2014 – afastamento da Profª Nadir Francisca Sant’Anna 74 

(sem ônus para a UENF) – participar do Congresso Iberoamericano de Ciência, Tecnologia, 75 

Inovação e Educação e visita técnica a Universidad Del Salvador, na Argentina – de 07 a 76 

15/11/2014 - aprovado com uma abstenção; ix) CI CBB nº 055/2014 – afastamento da Profª 77 

Ana Paula Madeira Di Beneditto (sem ônus para a UENF) – participar do X Congresso de la 78 

Sociedad Latinoamericana de Especialistas em Mamíferos Acuáticos (Solamac) e XVI Reunión 79 

de trabajo de Expertos em mamíferos Acuáticos de America del Sur, na Colômbia – de 29/11 a 80 

07/12/2014 - aprovado com uma abstenção; x) CI CBB nº 066/2014 – afastamento da Profª 81 

Anna Okorokova (sem ônus para a UENF) – participar do Oxford Education Research 82 

Symposium e visita técnica à University College of London, na Inglaterra – de 03 a 15/12/2014 - 83 

aprovado com uma abstenção; xi) CI CBB nº 057/2014 – afastamento da Profª Ilana 84 

Rosental Zalmon (sem ônus para a UENF) – participar do Recif Conference on artificial reefs: 85 

from materials to ecosystem, na França – de 22/01 a 04/02/2015 - aprovado com uma 86 

abstenção; xii) CI CCT/LCFIS nº 092/14 – afastamento do Prof. Roberto Weider de Assis 87 

Franco (sem ônus para a UENF) – participar de missão de trabalho na Universidade de 88 

Coimbra, em Portugal – de 01 a 21/02/2015 – aprovado com uma abstenção. Passando ao 89 

item 04 da pauta, o Reitor colocou em apreciação os seguintes convênios: i) Convênio entre a 90 

UENF, o Município de Macaé e a Fundação Educacional de Macaé (FUNEMAC) (Processo E-91 

26/052.206/07), que tem como objetivo estabelecer a forma e as condições pelas quais as 92 

partes convenentes se propõem a desenvolver, continuamente, um programa de mútua 93 

colaboração e/ou cooperação técnica e científica, possibilitando a implementação de ações 94 

integradas em áreas de interesse comum. A coordenação pela UENF é da Reitoria - aprovado 95 

por unanimidade; ii) Termo Aditivo a Instrumento Contratual entre a UENF, Petrobras e 96 

Fundação BioRio (Processo E-26/050.225/11), que tem como objetivo dilatar o prazo por mais 97 

180 (cento e oitenta) dias corridos. O coordenador pela UENF é Alexandre Sérvulo Lima Vaz Jr 98 

- aprovado por unanimidade; iii) Termo Aditivo a Convênio entre a UENF, FNDE e SEB/MEC 99 

(Processo E-26/050.265/11), que tem como objetivo alterar o cronograma de execução e 100 

prorrogar a vigência do Convênio nº 400153/2010, por 182 dias a partir de 01/07/2014, 101 

vencendo em 30/12/2014. A coordenação pela UENF é da PROGRAD - aprovado por 102 

unanimidade; iv) Termo de Transferência de Material entre a UENF e EMBRAPA Semiárido 103 

(Processo E-26/009/593/2014), que tem como objetivo utilizar as amostras de componente do 104 

patrimônio genético transferidas entre si. A coordenação pela UENF é da Profª Kátia Valevski 105 

Sales Fernandes - aprovado com uma abstenção; v) Contrato de comodato entre a UENF e a 106 
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Fundação Arthur Bernardes (FUNARBE) (Processo E-26/009/594/2014), que tem como 107 

objetivo o empréstimo à Comodatária, a título de Comodato, dos bens relacionados, adquiridos 108 

e emprestados novos, em perfeito estado de conservação e uso, com a finalidade de ser 109 

utilizado somente na pesquisa científica e tecnológica. A coordenação pela UENF é da 110 

PROPPG - aprovado por unanimidade; vi) Termo Aditivo a Convênio entre a UENF e IF 111 

Fluminense (Processo E-26/009/982/2014), que tem como objetivo permitir a cooperação 112 

técnico-científica entre professores/pesquisadores do IFFluminense e da UENF na condução 113 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão ligadas às temáticas PROEJA, Políticas Sociais, 114 

Ciências Naturais, Cognição e Linguagem e Observatório da Educação; Promover e fortalecer 115 

a articulação institucional entre as partes envolvidas visando a otimização na utilização de 116 

recursos humanos e de infraestrutura para a realização de eventos e publicações de forma 117 

conjunta. A coordenação pela UENF é da PROPPG - aprovado por unanimidade; vii) 118 

Convênio entre a UENF e Universia Brasil S.A (Processo E-26/009/1000/2014), que tem como 119 

objetivo traçar as diretrizes e definir os termos e condições que regularão o acesso às soluções 120 

e ao Portal Universia, pela IES, e o compartilhamento de informações na área de educação, 121 

bem como definir as obrigações e responsabilidades de cada um dos Partícipes na consecução 122 

desta cooperação. A coordenação pela UENF é da Vice-Reitoria - aprovado por 123 

unanimidade; viii) Convênio entre a UENF, o Município de Rio das Ostras e a FUNDENOR 124 

(Processo E-26/009/1033/2014), que tem como objetivo estabelecer a forma e as condições 125 

pelas quais as partes convenentes se propõem a desenvolver, continuamente, um programa de 126 

mútua colaboração e/ou cooperação técnica e científica, possibilitando a implementação de 127 

ações integradas em áreas de interesse comum. A coordenação pela UENF é do Prof. Isimar 128 

de Azevedo Santos - aprovado por unanimidade; ix) Convênio e Termo Aditivo a Convênio 129 

entre a UENF e Fundação Cultural de Campos (mantenedora do Centro Universitário 130 

Fluminense – UNIFLU) (Processo E-26/009/1096/2014). O Convênio tem como objetivo 131 

estabelecer a forma e as condições pelas quais as partes convenentes se propõem a 132 

desenvolver, continuamente, um programa de mútua colaboração e/ou cooperação técnica e 133 

científica, possibilitando a implementação de ações integradas em áreas de interesse comum. 134 

O Termo Aditivo tem como objetivo autorizar o Prof. Dylmar Penteado Dias a lecionar, como 135 

professor visitante, no Curso de Mestrado em Direito e Políticas Públicas, a ser desenvolvido 136 

pelo Centro Universitário Fluminense, instituição de ensino mantida pela Fundação Cultural de 137 

campos. A coordenação pela UENF é do Prof. Dylmar Penteado Dias – o Convênio e o Termo 138 

Aditivo foram aprovados por unanimidade; x) Termo Aditivo a Convênio entre a UENF e 139 

FUNDENOR (Processo E-26/009/1147/2014), que tem como objetivo aditar o objeto do 140 

Instrumento de Convênio, celebrado entre a UENF e a FUNDENOR, mediante cooperação 141 

técnica, com o desiderato de gestão administrativa e financeira de recursos provenientes da 142 
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comercialização de obras de natureza acadêmica, editadas pela Editora da UENF – EDUENF 143 

ou em coedições com outras Editoras que componham o mercado editorial brasileiro. A 144 

coordenação pela UENF é da Diretoria de Informação e Comunicação (DIC) - aprovado por 145 

unanimidade. Passando ao item 05 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a CI CCD 146 

141/2014, com os seguintes enquadramentos e progressões diferenciadas de servidores 147 

docentes: André Oliveira Guimarães (enquadramento / faixa XVI / padrão 1); Antônio Peixoto 148 

Albernaz (enquadramento / faixa XVII / padrão 5); Bianka Pires André (enquadramento / faixa XVI 149 

/ padrão 3); Francisco José Alves Lemos (progressão diferenciada / faixa XVII / padrão 5); 150 

Gustavo Lazzaro Rezende (enquadramento / faixa XV / padrão 3); Janie Mendes Jasmim 151 

(progressão diferenciada / faixa XVII / padrão 5); Juraci Aparecido Sampaio (enquadramento / 152 

faixa XVII / padrão 5); Marcia Leitão Pinheiro (enquadramento / faixa XVI / padrão 5); Victor Haber 153 

Perez (enquadramento / faixa XVI / padrão 5) – os enquadramentos e as progressões 154 

diferenciadas foram aprovados com uma abstenção. Colocou em apreciação a CI CCD 155 

144/2014, com os seguintes enquadramentos e progressão diferenciada de servidores docentes: 156 

Cláudia de Melo Dolinski (enquadramento / faixa XVII / padrão 1); Daniel Ignácio de Souza Junior 157 

(enquadramento / faixa XVII / padrão 5); Fernando Costa e Silva Filho (enquadramento / faixa 158 

XVIII / padrão 5); Gilberto Soares Albuquerque (enquadramento / faixa XVIII / padrão 5); Marco 159 

Antônio Rodrigues de Ceia (enquadramento / faixa XVI / padrão 5); Nilson Sérgio Peres Stahl 160 

(enquadramento / faixa XVI / padrão 5); Paulo Pedrosa Andrade (progressão diferenciada / faixa 161 

XVII / padrão 5) – os enquadramentos e a progressão diferenciada foram aprovados por 162 

unanimidade. Passando ao item 6 da pauta, que trata de vagas para o Vestibular CEDERJ (1º 163 

semestre 2015), a Profª Rita informou que serão 345 vagas para o Curso de Licenciatura em 164 

Ciências Biológicas (divididas entre oito polos regionais), 139 vagas para Licenciatura em Química 165 

(divididas entre quatro polos regionais) e 200 vagas para Licenciatura em Pedagogia (divididas 166 

entre quatro polos regionais). Disse que houve redução no número de vagas para o Polo Nova 167 

Friburgo, que passou a ter 10 vagas para o Curso de Licenciatura em Química, devido a 168 

problemas de infraestrutura. O Reitor informou que o quantitativo de vagas para o Vestibular 169 

CEDERJ havia sido aprovado “ad referendum” do COLAC. Colocado em apreciação, o COLAC 170 

homologou a aprovação “ad referendum” por unanimidade. Passando ao item 7 da pauta, o 171 

Reitor colocou em apreciação os seguintes resultados de concurso público para Professor 172 

Associado: LZNA/CCTA (CI UENF/CCTA/Concurso Público nº 008/14) – área “Genética 173 

Quantitativa” – o candidato Luciano Pinheiro da Silva foi reprovado – resultado homologado 174 

com duas abstenções; LENEP/CCT (CI CCT nº 144/14) – área “Modelagem Matemática e 175 

Computacional” – o candidato Leonardo Alfredo Forero Mendoza foi eliminado – resultado 176 

homologado por unanimidade. Passando ao item 8 da pauta, o Reitor informou que esta 177 

solicitação de prorrogação de afastamento para realização de Estágio Sênior já havia sido 178 
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apreciada pelo COLAC e foi inserida nesta pauta por engano. Passando ao item 9 da pauta, o 179 

Reitor colocou em apreciação as seguintes solicitações de renovação de bolsa de Professor 180 

Visitante: Prof. Valdo da Silva Marques (processo E-26/052.379/11), a contar de 01/05/2014; Prof. 181 

Cláudio Baptista de Carvalho (processo E-26/050.015/12), a contar de 01/06/2014; Prof. 182 

Raimundo Braz Filho (processo E-26/050.405/12), a contar de 01/08/2014; Prof. Lev A. Okorokov 183 

(processo E-26/009/998/2014), a contar de 01/10/2014. As renovações de bolsas de Professor 184 

Visitante foram aprovadas por unanimidade. Passando ao item 10 da pauta, que trata de 185 

solicitação de revalidação de diploma de estrangeiro de Cliver Arnulfo Arandia Palenque, referente 186 

a Curso de Graduação em Engenharia Civil (CI PROGRAD/UENF nº 197/2014), a Profª Rita 187 

informou que o processo foi aprovado pela Câmara de Graduação e foi analisada por uma 188 

comissão constituída para este fim, presidida pela Profª Vânia Karam. O Reitor colocou a 189 

revalidação de diploma em apreciação, sendo aprovada por unanimidade. Nada mais havendo 190 

a tratar, o Reitor encerrou a reunião às quinze horas e vinte e minutos, agradecendo a presença 191 

de todos. 192 

 193 

 194 

 195 

        Prof. Silvério de Paiva Freitas                               Carlos André Pereira Baptista 196 
                         Reitor                                                             Secretário ad hoc 197 


