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ATA DA 187ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, realizou-se, na 1 

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

para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 186ª 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 - Quantitativo de vagas para 5 

seleção da Pós-Graduação – 2015/1 – ajustado conforme Lei nº 6914; 07 - Solicitações de 6 

afastamento para realização de Pós-Doutoramento (CI UENF/CCTA/LEF nº 41/14); 08 - Recurso 7 

de estudante referente à exclusão de disciplina fora de prazo; 09 - Assuntos Diversos. Estavam 8 

presentes: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Edson Corrêa 9 

da Silva – Vice-Reitor; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-10 

Graduação; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Profª Daniela Barros de 11 

Oliveira - representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Profª Célia Raquel Quirino - 12 

representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Prof. Leandro Garcia Pinho – 13 

representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Profª Denise Cunha Tavares Terra - 14 

representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre - 15 

representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Profª Maria Gertrudes A. Justi da Silva - 16 

representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Roberto Weider de Assis Franco – 17 

representante dos docentes do CCT; Profª Kátia Valevski Sales Fernandes – representante dos 18 

docentes do CBB; Prof. Carlos Henrique Medeiros de Souza – representante da Câmara de 19 

Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Isabel Candia Nunes Cunha – representante da Câmara de 20 

Graduação; Prof. Jonas Alexandre – representante suplente da Câmara de Extensão e 21 

Assuntos Comunitários. Participou, como convidado, o Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha 22 

Paranhos – Diretor da Agência de Inovação da UENF. Passando ao item 01 da pauta, o Reitor 23 

colocou em apreciação a minuta da ata da 186ª reunião, sendo aprovada com duas 24 

abstenções. O Reitor solicitou inclusão na pauta de uma solicitação de afastamento do país, 25 

de dois convênios, de um perfil de vaga de concurso público e de duas solicitações de 26 

prorrogação do prazo de afastamento para Estágio Sênior. A solicitação foi aprovada. 27 

Passando ao item 2 da pauta, o Reitor informou que trabalhamos para resolver a questão do 28 

PROAP, pois havia ocorrido um erro no sistema da CAPES. Disse que agora o recurso foi 29 

liberado, mas não temos condições de utilizá-lo este ano. Disse, ainda, que os pedidos para 30 

material de consumo e serviços, via PROAP, devem ser encaminhados até o dia 08 de dezembro, 31 

para montarmos os processos, cujo prazo final para aquisição é março de 2015. O Prof. Amaral 32 

complementou informando que pedidos de diárias poderão ser feitos em janeiro e serão pagos a 33 

partir da abertura do orçamento. O Reitor informou que os problemas em nossos e-mails se 34 
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devem por defeito em um equipamento da prestadora de serviços Oi. Disse que já solicitamos que 35 

a empresa resolva a questão. O Prof. Carlos Henrique informou que terá início amanhã o 4º 36 

Colóquio de Cognição e Linguagem, com a presença de professores estrangeiros, além de outros 37 

convidados. Disse que foram inscritos 320 trabalhos. O Prof. Edson informou que na semana 38 

passada participou da abertura do Projeto Territórios do Petróleo. Disse que foi um evento 39 

bastante interessante, com a participação de representantes da PETROBRAS e do IBAMA. 40 

Passando ao item 03 da pauta, o Reitor colocou em apreciação as seguintes solicitações de 41 

afastamento do país: i) CI LGPP/CCH/UENF nº 73/2014 – afastamento do Prof. Mauro Macedo 42 

Campos (sem ônus para a UENF) – participar do II Congreso Internacional de Estudios 43 

Electorales, no Peru – de 26/11 a 01/12/2014 – aprovado por unanimidade; ii) CI 44 

LESCE/CCH/UENF nº 76/2014 – afastamento do Prof. Vitor de Moraes Peixoto (sem ônus para 45 

a UENF) – participar do participar do II Congreso Internacional de Estudios Electorales, no Peru 46 

– de 26/11 a 01/12/2014 – aprovado por unanimidade; iii) CI CBB nº 080//2014 – 47 

afastamento do Prof. Leandro Rabello Monteiro (sem ônus para a UENF) – participar de defesa 48 

de tese na University of Manchester, na Inglaterra – de 01 a 10/12/2014 – aprovado por 49 

unanimidade; iv) CI LEEL/CCH nº 088/2014 – afastamento da Profª Mylene Nogueira Teixeira 50 

(sem ônus para a UENF) – participar do CIEP 2015 Internacional Conference on Education and 51 

Poverty, no Chile – de 08 a 10/01/2015 – aprovado por unanimidade; v) CI PROPPG nº 52 

233/2014 – afastamento do Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira (sem ônus para a UENF) – 53 

participar do TMS 2014 Annual Meeting & Exhibition, nos EUA – de 12 a 20/03/2015 – 54 

aprovado por unanimidade; vi) CI LENEP/CCT/UENF nº 095/2014 – afastamento dos 55 

professores Adolfo Puime Pires e Carlos Enrique Pico Ortiz (sem ônus para a UENF) – 56 

participar de reunião de acompanhamento de atividades de projeto de pesquisa, prevista no 57 

plano do convênio “Modelagem do acoplamento poço-reservatório com variação de 58 

propriedades termodinâmicas em reservatórios com alto teor de CO2”, nos EUA – de 08 a 59 

19/12/2014 – aprovado por unanimidade. Passando ao item 04 da pauta, o Reitor colocou 60 

em apreciação os seguintes convênios: i) Termo Aditivo a Convênio entre a UENF e CAPES 61 

(Processo E-26/009/3387//2013), que tem como objetivo prorrogar a vigência do Convênio Pró-62 

Equipamentos nº 787026/2013 por 365 dias, a partir de 01/01/2015, vencendo em 31/12/2015. 63 

A coordenação pela UENF é da PROPPG - aprovado por unanimidade; ii) Convênio entre a 64 

UENF, IFFluminense e PESAGRO-RIO (Processo E-26/009/1571/2014), que tem como 65 

objetivo cooperação técnica-científica entre professores/pesquisadores no “Programa de 66 

Biodiesel IFFluminense, UENF e PESAGRO-RIO”, para trabalho de conscientização, 67 

direcionado aos comerciantes de alimentos e à população em geral sobre a importância da 68 

reciclagem do óleo vegetal que é utilizado para frituras por imersão, e para instalação de uma 69 

“Planta Piloto de Biodiesel” nas dependências do campus Rio Paraíba do Sul da Unidade de 70 

Pesquisa e Extensão Agro-Ambiental do Instituto Federal Fluminense. Permite que 71 
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professores/pesquisadores do IFFluminense, da UENF e da PESAGRO-RIO participem das 72 

ações de pesquisa e inovação, no desenvolvimento de tema afim ou correlato ao referido 73 

Programa, de forma conjunta. O coordenador pela UENF é o Prof. Edmilson José Maria - 74 

aprovado por unanimidade; iii) Termo de Cooperação entre a UENF, Petrobras e Fundação 75 

BioRio (Processo E-26/009/1623/2014), que tem como objetivo a união de esforços dos 76 

partícipes para o desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado “Estudo de dano à formação 77 

com fluido aquoso à base de glicerina e dimensionamento de partículas aplicadas em fluidos 78 

de perfuração”. O coordenador pela UENF é o TNS Alexandre Sérvulo Lima Vaz Jr - aprovado 79 

por unanimidade; iv) Convênio entre a UENF e a União, representada pelo Ministério da 80 

Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Superior (Processo E-81 

26/009/1664/2014), que tem como objetivo a implantação de ações de assistência estudantil 82 

para atendimento dos estudantes matriculados em cursos de graduação presencial da UENF. 83 

A coordenação pela UENF é da PROGRAD - aprovado por unanimidade; v) Acordo 84 

Estrutural entre a UENF, Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda e Fundenor (Processo E-85 

26/009/1475/2014), que tem como objetivo estabelecer as condições em que cada projeto 86 

individual inserido na gama descrita no Apêndice A – Escopo, será realizado pela 87 

Universidade, conforme e quando o projeto será realizado. O coordenador pela UENF é o Prof. 88 

Marco Antônio Rodrigues de Ceia. O Reitor disse que há parecer jurídico para que haja 89 

licitação de fundação, o que pode tornar o processo mais lento. Disse que uma comissão, com 90 

a participação de membro da ASJUR, analisará a questão. O Prof. Paranhos disse que a 91 

questão levantada pela ASJUR é um assunto novo, após anos em que trabalhamos com 92 

convênios. Disse que estamos trazendo ao COLAC para conhecimento e análise da questão. O 93 

Prof. Edson disse que são regras do Governo do Estado do Rio de Janeiro, mas há recursos 94 

que não são estaduais, como o PROAP, que é recurso federal. O Prof. Paranhos disse que a 95 

comissão vai estudar os aspectos legais da questão. Solicitou a aprovação dos convênios que 96 

estão tramitando até que a comissão termine os seus trabalhos. O Reitor colocou em 97 

apreciação o Acordo Estrutural, que foi aprovado por unanimidade; vi) Termo de Ajuste de 98 

Propriedade Intelectual entre a UENF e EMBRAPA (Processo E-26/009/1427/2014), que tem 99 

como objetivo patente de invenção “Aparelho e Processo de Separação e Purificação de 100 

Sementes e Arilo/Mucilagem de Polpa de Frutas para Obtenção do Óleo, Torta 101 

Desengordurada e Arilo/Mucilagem Desidratado”, depositada no INPI em 08/10/2010 sob nº 102 

PI1013464-6. A coordenação pela UENF é da Agência de Inovação - aprovado por 103 

unanimidade; vii) Termo Aditivo a convênio entre a UENF, PETROBRAS e Fundenor 104 

(Processo E-26/051.191/10), que tem como objetivo dilatar o prazo por mais 140 (cento e 105 

quarenta) dias corridos, a partir da data de encerramento do instrumento contratual ora aditado. 106 

A coordenação pela UENF é do Prof. Fernando Sérgio de Moraes – aprovado por 107 

unanimidade. Passando ao item 05 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a CI CCD 108 
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162/2014, com os seguintes enquadramentos e progressões diferenciadas de docentes: Antonia 109 

Elenir Amancio Oliveira (enquadramento / faixa XVII / padrão 5); Carlos Henrique Medeiros de 110 

Souza (progressão diferenciada / faixa XVII / padrão 5); Georgiana Feitosa da Cruz 111 

(enquadramento / faixa XV / padrão 5); Maria Eugenia Ferreira Totti (enquadramento / faixa XVI 112 

/ padrão 5); Mylene Nogueira Teixeira (enquadramento / faixa XV / padrão 5); Ricardo Augusto 113 

Mendonça Vieira (enquadramento / faixa XVII / padrão 5); Rita da Trindade Ribeiro Nobre 114 

Soares (enquadramento / faixa XVIII / padrão 5); Vera Lúcia Deps (progressão diferenciada / 115 

faixa XVII / padrão 5) – os enquadramentos e as progressões diferenciadas foram 116 

aprovados por unanimidade. Passando ao item 6 da pauta, que trata de quantitativo de vagas 117 

para seleção da Pós-Graduação – 2015/1 (ajustado conforme Lei nº 6914, de 06/11/2014), o Prof. 118 

Amaral informou que o edital de seleção da Pós-Graduação foi publicado e, em consulta à 119 

ASJUR, nos foi informado que o edital deveria atender a Lei de Cotas da Pós-Graduação. O Prof. 120 

Carlos Henrique informou que a Lei não afeta em nada o CCH. O Prof. Amaral disse que 121 

refizemos a planilha de vagas, aplicando os 30% que serão destinados para atender à Lei. Disse 122 

que submetemos à CPPG, onde foi aprovado e agora precisamos do referendo do COLAC. 123 

Informou que são 203 vagas para Doutorado, sendo 142 de ampla concorrência e 61 de cotas e 124 

são 289 vagas para Mestrado, sendo 207 para ampla concorrência e 82 de cotas. O Reitor 125 

colocou o quantitativo de vagas em apreciação, considerando as destinadas para cotas, sendo 126 

aprovado por unanimidade. Passando ao item 7 da pauta, o Reitor colocou em apreciação as 127 

solicitações de afastamento para realização de Pós-Doutoramento (CI UENF/CCTA/LEF nº 41/14) 128 

dos professores Ricardo Moreira de Souza e Cláudia de Melo Dolinski, por um ano, a partir de 129 

01/02/2015, na Universidade do Sul de Santa Catarina. O COLAC aprovou as solicitações, no 130 

mérito, por unanimidade. Passando ao item 8 da pauta, a Profª Ana Beatriz explanou sobre o 131 

recurso do estudante Igor Amaral Neves de Nicolau, do Curso de Engenharia Civil, referente à 132 

exclusão de disciplina fora do prazo. Informou que o coordenador deferiu o pedido do estudante, 133 

mas a Câmara de Graduação indeferiu. Disse que ao analisar o recurso apresentado ao COLAC, 134 

verificou que foram inseridas novas questões, que não haviam sido apresentadas à Câmara. 135 

Disse que a justificativa é consistente e o estudante tem rendimento acadêmico bom, sendo, 136 

portanto, favorável ao requerimento. A Profª Isabel disse que é favorável, mas gostaria que a 137 

questão retornasse para a Câmara de Graduação. O Prof. Jonas considerou que o novo 138 

argumento apresentado pelo estudante deveria ser discutido na Câmara de Graduação. Observou 139 

que o aluno é quem escolhe a disciplina e deveria assumir este ônus. O Prof. Roberto considerou 140 

que foi indeferido na Câmara de Graduação e o recurso deveria ser feito à própria Câmara, mas 141 

se está aqui no COLAC deveria ser aprovado ou não por este Colegiado e depois encaminhado à 142 

Câmara para conhecimento da decisão. Disse que se trata de hierarquia e não haveria 143 

desrespeito à Câmara de Graduação. A Profª Maria Gertrudes disse que nosso calendário ficou 144 

prejudicado este ano e deveríamos ser sensíveis a estas demandas. Considerou, em relação a 145 
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recurso, que deve ser submetido à instância superior. A Profª Célia disse que sua preocupação é 146 

fazer com que os alunos deem maior atenção à Câmara de Graduação. O Reitor colocou o 147 

recurso do estudante em apreciação, sendo deferido com um voto contrário. Passando ao item 148 

9 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a CI CCT nº 173/14, com os seguintes perfis de 149 

vagas de concurso público para Professor Associado do Laboratório de Engenharia de Produção 150 

(LEPROD): i) 01 vaga para a área “Engenharia de Produção” – requisitos “Graduação em 151 

Engenharia, Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção e/ou Ciências de Engenharia 152 

e/ou Engenharia”; ii) 01 vaga para a área “Engenharia de Produção” – requisitos “Graduação em 153 

Engenharia ou Administração, Mestrado e/ou Doutorado em Engenharia de Produção, Engenharia 154 

ou Ciências Sociais”; iii) 01 vaga para a área “Engenharia de Produção” – requisitos “Graduação 155 

em Engenharia, Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção ou Ciências de Engenharia”; 156 

iv) 01 vaga para a área “Engenharia de Produção” – requisitos “Graduação em Engenharia de 157 

Produção ou Áreas Afins, Mestrado e/ou Doutorado em Engenharia de Produção ou Áreas Afins”. 158 

Os perfis foram aprovados por unanimidade. O Prof. Leandro observou que com a 159 

similaridade de perfis poderia haver o aproveitamento de um mesmo concurso, se houvesse 160 

diálogo entre os Laboratórios e Centros. O Reitor colocou em apreciação as solicitações de 161 

prorrogação por 06 (seis) meses dos períodos de afastamento para realização de Estágio Sênior 162 

do Prof. Richard Ian Samuels (processo E-26/009/706/2014) e da Profª Marinete Pinheiro Carrera 163 

(processo E-26/009/708/2014). As solicitações foram aprovadas por unanimidade. O Reitor 164 

disse que essa é a última reunião do ano. Disse que superamos muitos obstáculos e estamos 165 

avançando positivamente. Desejou a todos um 2015 de realizações profissionais e, 166 

principalmente, familiares. Nada mais havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às dezesseis 167 

horas e cinco minutos, agradecendo a presença de todos. 168 

 169 

 170 

        Prof. Silvério de Paiva Freitas                               Carlos André Pereira Baptista 171 
                         Reitor                                                             Secretário ad hoc 172 
 173 
  174 


