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ATA DA 188ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, às quatorze horas e quinze minutos, 1 

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

Colegiado Acadêmico, para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 187ª reunião; 02 3 

- Informes; 03 - Afastamentos do país; 04 - Aprovação de convênios; 05 - Enquadramentos e 4 

Progressões por antiguidade e merecimento – Lei 4.800 e Portaria 009/2008; 06 – Calendários da 5 

Graduação e Pós-Graduação – 1º semestre/2015; 07 – Solicitação de servidor técnico 6 

administrativo para treinamento em serviço (Processo E-26/009/1062/2014); 08- Solicitação de 7 

afastamento para realização de Pós-Doutorado (CI PROPPG nº 264/2014); 09 - Recursos de 8 

estudantes referentes à reconsideração de despacho; 10 - Minuta de Resolução que estabelece 9 

normas para concessão de bolsas de extensão da UENF (processo E-26/009/1075/2014); 11 - 10 

Assuntos Diversos. Estavam presentes: Prof.ª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação e 11 

Reitora em exercício que presidiu a reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. 12 

Carlos Maurício Fontes Vieira - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, em exercício; Prof. 13 

Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. 14 

Marcelo Carlos Gantos – representante suplente dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof.ª 15 

Denise Cunha Tavares Terra - representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. Fábio 16 

Lopes Olivares - representante dos Chefes de Laboratório do CBB; Prof. Herval Ramos Paes 17 

Júnior – representante suplente dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof.ª Maria Gertrudes A. 18 

Justi da Silva - representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof.ª Kátia Valevski Sales 19 

Fernandes – representante dos docentes do CBB; Prof.ª Silvia Alicia Martinez – representante 20 

suplente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. Participaram como convidados: Prof. 21 

Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral; Sr. Ricardo Andrade Pohlmann – Técnico 22 

Administrativo da Agência de Inovação; Prof. Roberto Duarte Torres. Justificaram ausência, por 23 

motivo de férias: Prof.ª Célia Raquel Quirino; Prof. Leandro Garcia Pinho; Prof. Francisco J. 24 

Alves Lemos; Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre; Prof. Roberto Weider de Assis Franco; Prof. 25 

Mauro Macedo Campos; Prof.ª Isabel Candia Nunes Cunha; Prof.ª Maria Clareth Gonçalves 26 

Reis. Passando ao item 01 da pauta, a Prof.ª Ana Beatriz agradeceu a presença de todos, 27 

comunicou que presidiria esta reunião em função de férias oficiais do Reitor e do Vice-Reitor. 28 

Colocou em apreciação a minuta da ata da 187ª reunião, sendo aprovada com quatro 29 

abstenções. Passando ao item 2 da pauta, a Prof.ª Ana Beatriz informou que na semana 30 

passada houve a publicação de alguns decretos (Decreto N.º 45.109 e Decreto N.º 45.111, todos 31 

de 5 de janeiro de 2015) que preveem o corte de despesas. Disse que esteve presente na última 32 

sexta- feira (09/01/2015) em reunião convocada pelo Governador do Estado e, nesta, foi explicada 33 

a condição fiscal e a baixa arrecadação estadual. Ressaltou que a situação da UENF é difícil 34 
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porque a nossa Instituição já vem sofrendo reduções em seus gastos e agora teremos que reduzir 35 

em vinte por cento nossas despesas. Disse que o Governo criou a Comissão de Planejamento 36 

Orçamentário e Financeiro - COPOF, por meio do Decreto N.º 45.108, que fará a gerência de 37 

tudo aquilo que for comprado, licitado, contratado, entre outras ações. O Prof. Edson disse que 38 

só teremos uma posição depois de aprovada a nossa Lei Orçamentária Anual – LOA. A Prof.ª 39 

Ana Beatriz salientou que deveremos encaminhar por escrito, ao Governo, o plano de redução 40 

de todas as nossas despesas num prazo de noventa dias. A Prof.ª Ana Beatriz informou, 41 

também, que no dia 19/12/2014 tivemos a inauguração do nosso Restaurante Universitário 42 

com a presença do Governador e outras autoridades. Disse que foi a concretização de um 43 

sonho, uma conquista de toda a comunidade acadêmica, motivo de orgulho e alegria. O Prof. 44 

Nagipe agradeceu o empenho de todos para o início do funcionamento do Restaurante 45 

Universitário. Disse que a empresa prestadora dos serviços do Restaurante é muito boa, com 46 

bom atendimento e funcionários muito solícitos. A Prof.ª Silvia informou que no dia 22/12/2014 47 

a CAPES divulgou resultado com a aprovação do Doutorado do Programa de Pós-Graduação 48 

em Políticas Sociais/CCH/UENF. A Prof.ª Ana Beatriz parabenizou ao Centro de Ciências do 49 

Homem – CCH pela conquista. A Prof.ª Ana Beatriz solicitou inclusão na pauta de um “Edital 50 

de Seleção para Doutorado” (CI PGPS/CCH nº 001/15) e do projeto “Caminhos de Barro: 51 

Disseminação da Arte Cerâmica” (CI PROEX/UENF Nº 006/2015). A solicitação foi aprovada. 52 

Passando ao item 03 da pauta, a Prof.ª Ana Beatriz colocou em apreciação as seguintes 53 

solicitações de afastamento do país: i) CI LENEP/CCT/UENF nº 110/2014 – afastamento do 54 

Prof. Antônio Abel Gonzalez Carrasquilla (sem ônus para a UENF) – participar do Carbonate 55 

Plays Around the World – Analogues to Support Exploration and Development, nos EUA – de 56 

04 a 05/02/2015 – aprovado por unanimidade; ii) CI LENEP/CCT/UENF nº 111/2014 – 57 

afastamentos dos professores Marco Antonio Rodrigues de Ceia e Roseane M. Misságia (sem 58 

ônus para a UENF) – participar do Carbonate Plays Around the World – Analogues to Support 59 

Exploration and Development, nos EUA – de 01 a 07/02/2015 – aprovados por unanimidade; 60 

iii) CI LGPP/CCH/UENF nº 02/2015 – afastamento do Prof. Roberto Dutra Torres Junior (sem 61 

ônus para a UENF) – participar do XII Congresso Luso Afro Brasileiro, em Portugal – de 30/01 62 

a 09/02/2015 – aprovado por unanimidade. Passando ao item 04 da pauta, a Prof.ª Ana 63 

Beatriz colocou em apreciação os seguintes convênios: i) Convênio entre a UENF e CAPES 64 

(Processo E-26/051.454/06), que tem como objetivo apoio à formação de recursos humanos, a 65 

produção e o aprofundamento do conhecimento nos cursos de pós-graduação stricto sensu 66 

ministrados pelas instituições de ensino superior – IES, no âmbito do Programa de Apoio à 67 

Pós-Graduação - PROAP. A coordenação pela UENF é da PROPPG - aprovado por 68 

unanimidade; ii) Termo Aditivo a Convênio entre a UENF, Município de Macaé e Fundação 69 

Educacional de Macaé (FUNEMAC) – (Processo E-26/052.206/07). Em atendimento ao que 70 

dispõe a cláusula segunda do Convênio nº I-008/14, o presente Termo Aditivo visa criar as 71 
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condições físicas para facilitar a expansão da UENF em Macaé. O coordenador pela UENF é o 72 

Prof. Valdo da Silva Marques - aprovado por unanimidade; iii) Termo Aditivo a Convênio 73 

entre a UENF e CAPES (Processo E-26/009/268/2013), que tem como objetivo prorrogar a 74 

vigência do Convênio Pró-Equipamentos nº 775689/2012. A coordenação pela UENF é da 75 

PROPPG - aprovado por unanimidade; iv) Convênio entre a UENF e IFFluminense 76 

(Processo E-26/009/1751/2014), que tem como objetivo estabelecer a forma e as condições 77 

pelas quais as partes convenentes se propõem a desenvolver, continuamente, um programa de 78 

mútua colaboração e/ou cooperação técnica e científica, possibilitando a implementação de 79 

ações integradas em áreas de interesse comum. A coordenação pela UENF é da Reitoria - 80 

aprovado por unanimidade; v) Convênio entre a UENF e Banco Santander (Brasil) S/A 81 

(Processo E-26/009/1767/2014), que tem como objetivo estabelecer as condições que se 82 

aplicarão na relação entre o Santander e a IES no tocante à oferta de 1.000 (mil) bolsas de 83 

educação (ensino de idiomas à distância) para alunos e/ou professores da IES, tendo como 84 

objetivo a realização de curso de idiomas através de acesso online. A coordenação pela UENF 85 

é da Vice-Reitoria. O Prof. Edson disse que anteriormente já conseguimos junto ao Banco 86 

Santander vinte bolsas para o estudo de espanhol. Disse que agora conseguimos junto ao 87 

Banco a oferta de mil bolsas (700 para inglês, 200 para espanhol e 100 para mandarim) para o 88 

curso de idiomas. Disse ainda que conseguimos com o Banco que as bolsas também sejam 89 

disponibilizadas aos servidores técnicos administrativos. Informou que será feito um processo 90 

seletivo pela UENF, que repassará os nomes dos selecionados para o Santander. A Prof.ª 91 

Silvia perguntou se houve acompanhamento do desempenho dos alunos quando da oferta das 92 

primeiras bolsas. O Prof. Edson disse que a Assessoria de Assuntos Internacionais e 93 

Institucionais - ASSAII mantinha contato com os bolsistas para saber do andamento do curso, 94 

mas era difícil fazer este controle. Disse ainda que para estas mil bolsas terá uma comissão, 95 

com membros da UENF e do Santander, que fará o acompanhamento. A Prof.ª Ana Beatriz 96 

colocou em apreciação o Convênio entre a UENF e Banco Santander (Brasil) S/A (Processo E-97 

26/009/1767/2014), sendo aprovado por unanimidade. Passando ao item 05 da pauta, a 98 

Prof.ª Ana Beatriz colocou em apreciação a CI CCD 165/2014, com o seguinte enquadramento 99 

do docente José Manuel Vieira Soares de Resende: (enquadramento / faixa XVIII / padrão 5) – o 100 

enquadramento foi aprovado com uma abstenção. Passando ao item 6 da pauta, que trata 101 

dos “Calendários da Graduação e Pós-Graduação – 1º semestre/2015”, a Prof.ª Ana Beatriz 102 

disse que nos dois calendários o semestre inicia-se no dia 27/04/2015 e têm seu término em 103 

28/08/2015, contando com cento e um dias letivos. Colocou em apreciação os Calendários da 104 

Graduação e Pós-Graduação – 1º semestre/2015 – os calendários foram aprovados por 105 

unanimidade. Passando ao item 7 da pauta, que trata da solicitação de servidor técnico 106 

administrativo para treinamento em serviço (Processo E-26/009/1062/2014), a Prof.ª Ana Beatriz 107 

disse que a Assessoria Jurídica da Universidade - ASJUR pediu que o processo fosse 108 
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reapreciado pelo Colegiado, pois o mesmo havia sido aprovado sem o parecer jurídico. Leu o 109 

parecer da ASJUR, que não fez nenhuma alteração. Colocou o processo para reapreciação do 110 

Colegiado. O processo foi aprovado por unanimidade. Passando ao item 8 da pauta, que trata 111 

da solicitação de afastamento para realização de Pós-Doutorado (CI PROPPG nº 264/2014) do 112 

Prof. Luciano Pasqualoto Canellas, a ser realizado na University of Wales, no Reino Unido, no 113 

período de julho de 2015 a junho de 2016, a Profª Ana Beatriz disse que tal solicitação foi 114 

aprovada pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação e colocou-a em apreciação do Colegiado – 115 

a solicitação foi aprovada por unanimidade. Passando ao item 9 da pauta, que trata de recursos 116 

de estudantes referentes à reconsideração de despacho, a Prof.ª Ana Beatriz disse que são dois 117 

alunos da Graduação que perderam o prazo para reabertura de matrícula. Relatou o recurso da 118 

discente Hrana Márcia Laureno Soares Barreto. Disse que o pedido foi indeferido pela 119 

Coordenação de Curso porque a aluna era reincidente e que ao ser apreciado pela Câmara da 120 

Graduação, após o pedido de reconsideração feito pela aluna, a solicitação foi indeferida por 121 

unanimidade. Disse ainda que após o indeferimento pela Câmara, foi dado por uma Assistente 122 

Social da Universidade um parecer favorável à solicitação da aluna. Fez a leitura do recurso da 123 

estudante e do parecer da Assistente Social. Após debate sobre a solicitação da estudante Hrana 124 

Márcia Laureno Soares Barreto, o COLAC decidiu, por maioria, pelo deferimento do recurso. 125 

A Prof.ª Ana Beatriz relatou a situação do aluno Línik Fazôlo Andrade. Disse que o aluno perdeu, 126 

por um dia, o prazo para reabertura de sua matrícula. Informou que o pedido foi indeferido pela 127 

Coordenação e pelo Colegiado de Centro. Após debater as informações contidas no recurso 128 

apresentado pelo aluno Línik Fazôlo Andrade, o COLAC deferiu o recurso, com uma 129 

abstenção. Passando ao item 10 da pauta, que trata da Minuta de Resolução que estabelece 130 

normas para concessão de bolsas de extensão da UENF (processo E-26/009/1075/2014), a Prof.ª 131 

Ana Beatriz disse que precisamos nomear um relator. O Prof. Nagipe disse que esta resolução 132 

em vigor é do ano de 2001 e desde este período não houve mudanças. Disse ainda que foram 133 

feitas pequenas correções na atual resolução. A Prof.ª Kátia perguntou se o Prof. Nagipe tinha a 134 

versão antiga da resolução. O Prof. Nagipe informou que a versão antiga e a versão atual da 135 

resolução haviam sido encaminhadas por e-mail aos Conselheiros. A Prof.ª Kátia Valevski 136 

Sales Fernandes foi nomeada pelo Colegiado como relatora do processo. Passando ao 137 

item 11, passou-se a tratar dos temas que foram inseridos na pauta: i) A Prof.ª Ana Beatriz 138 

passou a palavra a Prof.ª Silvia para explanação do “Edital de Seleção para Doutorado” (CI 139 

PGPS/CCH nº 001/15). A Prof.ª Silvia disse que se trata do novo Programa de Pós-Graduação 140 

em Políticas Sociais, para ingresso no primeiro semestre de 2015. Disse ainda que o período 141 

de inscrição proposto é de 19/01/2015 a 13/02/2015, com disponibilização de dez vagas. A 142 

Prof.ª Ana Beatriz salientou que o Edital não tem novidades em seus procedimentos e trata-se 143 

apenas de um novo programa. Informou que houve aprovação ad referendum da Câmara de 144 

Pesquisa e Pós-Graduação – CPPG, devido à data de realização do COLAC. A Prof.ª Ana 145 
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Beatriz colocou em votação o “Edital de Seleção para Doutorado” (Edital de Seleção para o 146 

Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais/CCH/UENF – Doutorado Stricto Sensu), 147 

sendo aprovado por unanimidade; ii) A Prof.ª Ana Beatriz passou a palavra ao Prof. Nagipe 148 

para explanação do Projeto de Extensão “Caminhos de Barro: Disseminação da Arte Cerâmica” 149 

(CI PROEX/UENF Nº 006/2015). O Prof. Nagipe disse que a Pró–Reitoria de Extensão e 150 

Assuntos Comunitários – PROEX tem apenas um projeto, que é a Incubadora Tecnológica de 151 

Empreendimentos Populares – ITEP, e que estava submetendo este para apreciação pelo 152 

COLAC. Disse ainda que a institucionalização do mesmo foi aprovada na Câmara de Extensão 153 

e Assuntos Comunitários. O Prof. Rodrigo Caetano disse que valeria a pena explicar a 154 

diferença entre projeto e programa de extensão para subsidiar a relatoria. A Prof.ª Ana Beatriz 155 

considerou importante nomear um relator, que deverá manter contato com o Prof. Nagipe, para 156 

buscar maiores informações. O Prof. Marcelo Carlos Gantos foi nomeado pelo Colegiado 157 

como relator. Nada mais havendo a tratar, a Prof.ª Ana Beatriz encerrou a reunião às dezesseis 158 

horas e trinta minutos, agradecendo a presença de todos. 159 

 160 

 161 

 162 

                  Ana Beatriz Garcia                                                Daliane da Mata Almeida 163 
                Reitora em exercício                                                    Secretária ad hoc 164 
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