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ATA DA 186ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos três dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, realizou-se, na 1 

sala de reuniões da Reitoria, a centésima octogésima sexta reunião do Colegiado Acadêmico, 2 

para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 185ª reunião; 02 - Informes; 03 - 3 

Afastamentos do país; 04 - Aprovação de convênios; 05 - Quantitativo de vagas para seleção da 4 

Pós-Graduação – 2015/1; 06 - Projeto Político Pedagógico do Curso de Engenharia de Alimentos 5 

(E-26/009/793/2014) – parecer da relatoria; 07 - Solicitação de convocação de 2º colocado em 6 

concurso público para docente (processo E-26/009/1564/2014); 08 - Assuntos Diversos. Estavam 7 

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

da Silva – Vice-Reitor; Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-9 

Graduação em exercício; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo 10 

Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Profª Daniela 11 

Barros de Oliveira - representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Prof. Leandro Garcia 12 

Pinho – representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Profª Denise Cunha Tavares Terra - 13 

representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre - 14 

representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira - 15 

representante suplente dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Mauro Macedo Campos – 16 

representante dos docentes do CCH; Prof. Carlos Henrique Medeiros de Souza – 17 

representante da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Isabel Candia Nunes Cunha – 18 

representante da Câmara de Graduação; Profª Maria Clareth Gonçalves Reis – representante 19 

da Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários. Passando ao item 01 da pauta, o Reitor 20 

colocou em apreciação a minuta da ata da 185ª reunião, sendo aprovada com três 21 

abstenções. O Reitor solicitou inclusão na pauta de duas solicitações de afastamento para 22 

Pós-Doutoramento e de uma solicitação de prorrogação do prazo de afastamento para Estágio 23 

Sênior. A solicitação foi aprovada. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor informou que 24 

participou de reunião na SECT no dia 15 de outubro e de reunião com a SECT e SEPLAG no dia 25 

20 de outubro, quando foi tratada a necessidade de recomposição orçamentária. Informou que no 26 

dia 23 de outubro visitamos, junto com outras instituições de ensino, o Porto do Açu, agora 27 

administrado pela Prumo Logística. A Profª Ana Beatriz informou que começa hoje a 6ª Semana 28 

Acadêmica Unificada da UENF, com a palestra de abertura proferida pelo Prof. Orlando Lopes 29 

Albertino. A quarta-feira será reservada para as Licenciaturas, com apresentação de trabalhos do 30 

PIBID e na quinta-feira haverá palestra do Dr. Paulo Tafner, sobre Educação Superior. Enfatizou 31 

que prestigiar o evento é prestigiar o esforço de nossos estudantes. O Prof. Carlos Henrique 32 

informou sobre o Encontro Nacional de Filologia, que acontecerá em várias instituições 33 

simultaneamente. A Profª Maria Clareth informou que nos dias 12 e 13 de novembro haverá 34 
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evento no Centro de Convenções pelo 2º aniversário do NEAB, com a realização de várias 35 

oficinas e a presença de um indígena. Convidou todos para o evento. Passando ao item 03 da 36 

pauta, o Reitor colocou em apreciação as seguintes solicitações de afastamento do país: i) CI 37 

PROF/LEEA/CCH nº 03/2014 – afastamento da Profª Teresa Peixoto Faria (sem ônus para a 38 

UENF) – participar do XIV Colóquio Ibérico de Geografia, em Portugal, participar de reuniões 39 

de trabalho e de pesquisa na École des Hautes Études em Sciences Sociales, na França e 40 

participar do colóquio Sociétés, mobilités et déplacements: Les territoires de l’attente d’hier à 41 

aujourd’hui (l ecas des mondes américains, XIXe-XXe siècle), na França – de 10/11 a 42 

12/12/2014 – aprovado por unanimidade; ii) CI UENF/CCTA/LFIT/Horticultura, de 06/10/2014 43 

– afastamento da Profª Virginia Silva Carvalho (sem ônus para a UENF) – participar do The 44 

22nd International Pepper Conference 2014, no Chile – de 15 a 24/11/2014 – aprovado por 45 

unanimidade; iii) CI CCT/LECIV/GCC/16, de 06/10/2014 – afastamento do Prof. Guilherme 46 

Chagas Cordeiro (sem ônus para a UENF) – participar da XXXVI Jornadas Sul-Americanas de 47 

Engenharia Estrutural, no Uruguai – de 19 a 21/11/2014 – aprovado por unanimidade; iv) CI 48 

UENF/CCTA/LFIT/SNMP nº 008/2014 – afastamento da Profª Marta Simone Mendonça Freitas 49 

(sem ônus para a UENF) – participar do XV Simpósio Luso-Espanhol de Nutrição Mineral de 50 

Plantas, em Portugal – de 04 a 10/12/2014 – aprovado por unanimidade; v) CI 51 

UENF/CCTA/LFIT/Horticultura, de 22/09/2014 – afastamento do Prof. Almy Junior Cordeiro de 52 

Carvalho (sem ônus para a UENF) – participar do XV Simpósio Luso-Espanhol de Nutrição 53 

Mineral de Plantas, em Portugal – de 04 a 10/12/2014 – aprovado por unanimidade; vi) CI 54 

LESCE/CCH/UENF nº 48/14 – afastamento da Profª Márcia Leitão Pinheiro (sem ônus para a 55 

UENF) – participar do Congresso Luso-Afro-Brasileiro, em Portugal – de 30/01 a 07/02/2015 – 56 

aprovado por unanimidade; vii) CI LESCE/CCH/UENF nº 63/14 – afastamento da 57 

Profissional de Nível Superior Heloiza Manhães Alves (sem ônus para a UENF) – participar do 58 

Congresso Luso-Afro-Brasileiro, em Portugal – de 30/01 a 07/02/2015 – aprovado por 59 

unanimidade; viii) CI LESCE/CCH/UENF nº 65/14 – afastamento da Profª Lana Lage da 60 

Gama Lima (sem ônus para a UENF) – participar do Congresso Luso-Afro-Brasileiro, em 61 

Portugal – de 30/01 a 07/02/2015 – aprovado por unanimidade; ix) CI LESCE s/nº, de 62 

24/09/2014 – afastamento do Prof. José Manuel Resende (sem ônus para a UENF) – participar 63 

do Congresso Luso-Afro-Brasileiro e de workshop organizado pelo Centro de Estudos de 64 

Sociologia da Nova, em Portugal – de 30/01 a 11/02/2015 – aprovado por unanimidade; x) CI 65 

CBB nº 075/2014 – afastamento do Técnico Marcelo Almeida (sem ônus para a UENF) – 66 

participar da III Reunião Argentina de Geoquímica de Superfície, na Argentina – de 29/11 a 67 

07/12/2014 – aprovado por unanimidade; xi) CI CBB nº 076/2014 – afastamento do Prof. 68 

Carlos Eduardo de Rezende (sem ônus para a UENF) – participar do 2nd Internacional Ocean 69 

Research Conference Internacional Scientific Commitee, UNESCO’S Intergovernamental 70 

Oceanographic Comission and The Oceanograph Society, na Itália – de 14 a 28/11/2014 – 71 
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aprovado por unanimidade. Passando ao item 04 da pauta, o Reitor colocou em apreciação 72 

os seguintes convênios: i) Termo Aditivo a Instrumento Contratual entre a UENF, PETROBRAS 73 

e BioRio (Processo E-26/052.006/11), que tem como objetivo dilatar o prazo por mais 180 74 

(cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de encerramento do instrumento contratual ora 75 

aditado. A coordenação pela UENF é do Prof. Fernando Sérgio de Moraes - aprovado por 76 

unanimidade; ii) Termo de Adesão entre a UENF, Comércio de Cocos Híbridos do Brasil Ltda 77 

e Comercial Regon Ltda (Processo E-26/051.167/12), que tem como objetivo a adesão da 78 

COHIBRA como co-convenente da UENF e da REGON no projeto acima mencionado, apoiado 79 

pelo Convênio, cujas cláusulas declara conhecer, aderindo integralmente aos seus termos e 80 

comprometendo-se a cumprir o Plano de Trabalho. O coordenador pela UENF é o Prof. 81 

Messias Gonzaga Pereira - aprovado por unanimidade; iii) Termo de Cooperação Técnico-82 

Científica entre a UENF e Faculdades Católicas (Processo E-26/009/1523/2014), que tem 83 

como objetivo a realização conjunta de projetos de pesquisa, no campo da meteorologia, 84 

visando a coleta e armazenamento de dados por meio, inicialmente, da instalação de uma 85 

estação solarimétrica no Campus da UENF em Macaé, para uso em futuros projetos de 86 

pesquisa e/ou desenvolvimentos tecnológicos, a serem executados pelas partes, mediante a 87 

assinatura de documentos específicos. A coordenação pela UENF é da Profª Maria Gertrudes 88 

Alvarez Justi da Silva - aprovado por unanimidade. Passando ao item 05 da pauta, que trata 89 

do quantitativo de vagas para seleção da Pós-Graduação – 2015/1, o Prof. Carlos Maurício 90 

explanou sobre as vagas e informou que são 289 para Mestrado e 203 para Doutorado. O Reitor 91 

colocou o quantitativo de vagas em apreciação, sendo aprovado por unanimidade. Passando 92 

ao item 6 da pauta, sobre o Projeto Político Pedagógico do Curso de Engenharia de Alimentos 93 

(E-26/009/793/2014), a Profª Ana Beatriz disse que o Projeto tem proposta diferenciada por ser 94 

bimodal. Disse que o curso será oferecido pelo vestibular do Consórcio CEDERJ e terá um mix de 95 

participação das consorciadas. Informou que o propósito é otimizar a oferta do curso sem repetir 96 

modelos existentes, além da questão dos custos. Disse que o Conselho Superior da Fundação 97 

CECIERJ aplaudiu a proposta bimodal, considerando-a inovadora. Fez a leitura do parecer do 98 

relator, Prof. Fernando Saboya, que foi favorável à proposta. A Profª Daniela disse que a primeira 99 

proposta foi montada em 2006, mas éramos poucos professores. Disse que em 2009 houve nova 100 

proposta, mas ainda não havia condições de tocá-lo de forma mais livre, por dependermos de 101 

muitas disciplinas básicas. Disse que o atual projeto visou contemplar as disciplinas básicas por 102 

meio do Consórcio CEDERJ e as disciplinas da área ministradas presencialmente na UENF. O 103 

Reitor disse que nossa proposta foi muito bem recebida pela Fundação, sendo aproveitada pela 104 

UFF, que montou o Curso de Engenharia de Produção nesse modelo. O Prof. Edson disse que 105 

com 13 anos de Consórcio, ficou claro que aqueles que se formam por meio dele têm bom 106 

aproveitamento no mercado de trabalho. Observou que vamos aproveitar uma estrutura já 107 

consolidada. A Profª Ana Beatriz disse que se o nosso gargalo é a oferta de disciplinas básicas, 108 
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esse também é o gargalo para nossos estudantes. Disse que esse modelo seria no futuro uma 109 

solução interna para outros cursos. O Prof. Rodrigo perguntou como fica o impacto na 110 

infraestrutura de pessoal. A Profª Daniela disse que ao montarmos a parte profissional e 111 

específica, tendo o LTA 08 professores, não possuindo tudo que o curso demanda, colocamos as 112 

disciplinas que estamos com dificuldade para o final do curso. A Profª Ana Beatriz disse que 113 

esperamos, com otimismo, que daqui a dois anos, com o sucesso da proposta, consigamos as 114 

vagas junto ao Governo. O Reitor colocou o Projeto Político Pedagógico do Curso de Engenharia 115 

de Alimentos em apreciação, sendo aprovado por unanimidade. Passando ao item 7 da pauta, 116 

que trata de solicitação de convocação de 2º colocado em concurso público para docente 117 

(processo E-26/009/1564/2014), o Prof. Leandro disse que foi adaptado o perfil de vaga existente 118 

por aposentadoria da Profª Yolanda. Disse que o LEEL tem muitas demandas das Licenciaturas e 119 

PARFOR, além de disciplinas pedagógicas do CEDERJ, então, após reuniões, verificaram que a 120 

candidata aprovada em 2º lugar no concurso do LGPP tem formação que se enquadra em uma 121 

das muitas demandas do LEEL. Informou que a área da Profª Yolanda já havia sido suprida e 122 

então fizeram a adaptação do perfil, devidamente justificado ao Conselho de Centro, para a área 123 

de Educação Inclusiva. Disse que o candidato aprovado em 1º lugar no concurso já está atuando 124 

no LGPP e solicitamos a convocação da 2ª colocada para preencher a vaga do LEEL, com a 125 

devida aprovação do LEEL e do Conselho de Centro. A Profª Denise informou que o LGPP 126 

decidiu, em reunião, deixar a decisão final para o Conselho de Centro. O Reitor colocou a 127 

solicitação de convocação da 2ª colocada em concurso público em apreciação, sendo aprovada 128 

por unanimidade. Passando ao item 8 da pauta, o Prof. Carlos Henrique explanou sobre as 129 

solicitações de afastamento (CI PROPPG nº 166/2014), no período de fevereiro de 2015 a janeiro 130 

de 2016, para Pós-Doutorado dos professores Adolfo Horn Junior e Christiane Fernandes Horn e 131 

sobre seu parecer, emitido na CPPG, favorável à aprovação. O Reitor colocou em apreciação, 132 

com o COLAC aprovando por unanimidade o mérito das solicitações dos professores Adolfo 133 

Horn Junior e Christiane Fernandes Horn, devendo o processo, antes da apreciação do 134 

CONSUNI, ser remetido à GRH para analisar, com base no tempo de atuação dos docentes, se o 135 

afastamento deve ser para Pós-Doutorado ou Estágio Sênior. O Reitor colocou em apreciação a 136 

solicitação do Prof. Fábio Cunha Coelho de prorrogação, por mais 06 meses, do prazo de 137 

afastamento para Estágio Sênior. O COLAC aprovou a solicitação por unanimidade. Nada 138 

mais havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às quinze horas e quarenta e minutos, 139 

agradecendo a presença de todos. 140 

 141 

 142 

        Prof. Silvério de Paiva Freitas                               Carlos André Pereira Baptista 143 
                         Reitor                                                             Secretário ad hoc 144 
 145 
  146 


