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ATA DA 189ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

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

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

tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 188ª reunião; 02 - Informes; 03 - 3 

Afastamentos do país; 04 - Aprovação de convênios; 05 - Edital de seleção para Doutorado em 4 

Políticas Sociais - alterações (CI PGPS/CCH nº 003/15); 06 – Minuta de Resolução que 5 

estabelece normas para concessão de bolsas de extensão da UENF - parecer da relatoria - 6 

(processo E-26/009/1075/2014); 07 – Projeto de Extensão Caminhos de Barro – parecer da 7 

relatoria (processo E-26/009/24/2015); 08- Assuntos Diversos. Estavam presentes: Prof. Silvério 8 

de Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; 9 

Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Ana 10 

Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor 11 

de Extensão e Assuntos Comunitários; Profª Daniela Barros de Oliveira – representante dos 12 

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

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

Laboratório do CCT; Profª Maria Gertrudes A. Justi da Silva - representante dos Chefes de 15 

Laboratório do CCT; Profª Kátia Valevski Sales Fernandes – representante dos docentes do 16 

CBB; Prof. Carlos Henrique M. de Souza – representante da Câmara de Pesquisa e Pós-17 

Graduação; Profª Isabel Candia Nunes Cunha – representante da Câmara de Graduação; Profª 18 

Maria Clareth Gonçalves Reis – representante da Câmara de Extensão e Assuntos 19 

Comunitários. Participou como convidado: Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral. 20 

O Reitor agradeceu a presença de todos. Passando ao item 01 da pauta, o Reitor colocou em 21 

apreciação a minuta da ata da 188ª reunião, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao 22 

item 2 da pauta, o Prof. Edson informou, sobre internacionalização, que recebemos 23 

representantes do Consulado dos Estados Unidos e tratamos de cooperações com instituições 24 

norte americanas. Disse que avançamos em relação a convênios com instituições do exterior, com 25 

a elaboração de textos em português/inglês/espanhol. Disse que já estabelecemos intenções de 26 

cooperação, que não envolve recursos e tramitam mais rapidamente, possibilitando a 27 

implementação e institucionalização de cooperações. Solicitou que quem tiver para implementar 28 

uma cooperação, que entre em contato com a ASSAII para os procedimentos necessários. O 29 

Prof. Amaral informou que, atendendo designação do Reitor, esteve na FAPERJ na cerimônia de 30 

posse do novo Presidente da Fundação. Disse que esteve também na CAPES por conta da não 31 

aprovação do Doutorado de Biologia Integrativa e tratamos das questões apontadas para a não 32 

aprovação e expomos nossos argumentos e esclarecimentos. Informou, em relação ao PROAP, 33 

que houve migração para utilização do sistema SICONV, que não é um sistema simples. Disse 34 

que para liberação dos recursos enfrentamos algumas dificuldades, como a greve na 35 
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instituição, depois o período eleitoral e, por fim, o fechamento do orçamento da UENF. O 36 

Reitor informou que estamos com dificuldades financeiras em todas as fontes da UENF. Disse 37 

que tem havido alterações no orçamento e sempre para pior. Disse que o problema não é 38 

específico da UENF, mas de todo o Estado. Informou que atuamos até o dia 29 de dezembro 39 

para finalizar todos os procedimentos internos e, mesmo assim, tivemos a desagradável 40 

surpresa do não pagamento pelo Estado de R$ 4 milhões. O Prof. Carlos Henrique sugeriu 41 

que as informações sejam passadas a representantes dos estudantes, evitando que ouçam de 42 

pessoas que desconhecem os fatos. O Prof. Edson informou que temos nos reunido 43 

continuamente com os estudantes, passando para eles as informações solicitadas. Disse que 44 

já participaram conosco de reunião na SECT e de reunião aqui na UENF com o Governador, 45 

junto com entidades sindicais. Informou que recebemos os estudantes na última sexta-feira, e 46 

ficamos reunidos por cerca de duas horas. O Reitor disse que a Universidade, para crescer, 47 

conta com o desempenho de cada um de nós, não podendo depender apenas do Governo. 48 

Passando ao item 03 da pauta, o Reitor colocou em apreciação as seguintes solicitações de 49 

afastamento do país: i) CI LEEL/CCH nº 005/2015 – afastamento da Profª Silvia Alicia Martinez 50 

(sem ônus para a UENF) – participar do XII Conlab – Congresso Luso-Afro-Brasileiro, em 51 

Portugal – de 29/01 a 07/02/2015 - aprovado por unanimidade; ii) CI LEEL/CCH nº 001/2015 52 

– afastamento do Prof. Gerson Tavares do Carmo (sem ônus para a UENF) – participar do 59th 53 

Annual Conference of the Comparative and International Education Society, nos EUA – de 08 a 54 

13/03/2015 – aprovado por unanimidade; iii) CI CBB nº 005/2015 – afastamento do Prof. 55 

Alessandro Coutinho Ramos (sem ônus para a UENF) – ministrar aula na modalidade instrutor, 56 

no módulo de Biologia de plantas terrestres em Programa de Pós-Graduação da Universidade 57 

de Cabo Verde, em Portugal – de 11 a 19/03/2015 – aprovado por unanimidade; iv) CI 58 

CCT/LECIV/JA nº 056/2014 – afastamento do Prof. Jonas Alexandre (sem ônus para a UENF) 59 

– participar do 144nd Annual Meeting & Exhibition – TMS 2015, nos EUA – de 14 a 22/03/2015 - 60 

aprovado por unanimidade; v) CI LCQUI/CCT 067/2014 – afastamento do Prof. Fernando 61 

José Luna de Oliveira (sem ônus para a UENF) – participar do 46º Encontro Anual da 62 

Associação de Estudos Históricos Portugueses e Espanhóis (ASPHS) e de trabalhos na 63 

biblioteca da universidade Johns Hopkins, nos EUA – de 18/03 a 03/04/2015 - aprovado por 64 

unanimidade; vi) CI CCT nº 011/15 - afastamento do Prof. Rubén J. Sanchez Rodriguez (sem 65 

ônus para a UENF) – participar do TMS 2015 Annual Meeting & Exhibition, nos EUA – de 15 a 66 

19/03/2015; e afastamento da Técnica Teresa Eligio Castillo (sem ônus para a UENF) – 67 

participar do TMS 2015 Annual Meeting & Exhibition, nos EUA – de 15 a 19/03/2015 - 68 

aprovados por unanimidade. Passando ao item 04 da pauta, o Reitor informou que não 69 

temos convênio para ser analisado nesta reunião. Passando ao item 05 da pauta, que trata de 70 

edital de seleção para Doutorado em Políticas Sociais - alterações (CI PGPS/CCH nº 003/15), o 71 

Prof. Carlos Henrique disse que foi alterado o quadro de pontuação mínima para os candidatos a 72 
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Doutorado e de ajuste de prazo para que o Programa possa rodar bem com quadriênio. O Reitor 73 

colocou a solicitação em apreciação, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 6 74 

da pauta, que trata de minuta de resolução que estabelece normas para concessão de bolsas de 75 

extensão da UENF (processo E-26/009/1075/2014), a Profª Kátia, relatora do processo, informou 76 

que ainda não havia finalizado o seu parecer, mas que ficará pronto para a próxima reunião. 77 

Passando ao item 7 da pauta, que trata do Projeto de Extensão Caminhos de Barro (processo E-78 

26/009/24/2015), o Reitor informou que ainda não recebemos o parecer do relator, Prof. Marcelo 79 

Gantos, e que o tema será apreciado na próxima reunião. Passando ao item 8 da pauta, o Reitor 80 

colocou em apreciação solicitações de bolsa de Professor Visitante dos professores Carlos 81 

Alberto Dias (CCT) e Pedro Lyra (CCH). Informou que o CCT utiliza três bolsas, mas teria direito 82 

a duas, assim como os demais Centros. Informou que o CCH ainda não tem bolsa de Professor 83 

Visitante. Ressaltou que estamos atravessando um momento de restrição orçamentária. O 84 

Prof. Carlos Henrique disse que é interesse do CCH ter o Prof. Pedro Lyra como Professor 85 

Visitante. Informou que o Prof. Pedro se aposentou na semana passada. Considerou que se o 86 

CCH tem direito a duas vagas, esta solicitação deveria ser concedida, mesmo que em prejuízo 87 

ao Centro que utiliza além de sua cota. O Prof. Amaral disse que o que a gente advoga é que 88 

haja um equilíbrio entre os Centros. Informou que o COLEX também tem tido este 89 

entendimento. Ressaltou que registramos o crescimento do CCH, com dois Programas que 90 

passaram de conceito 3 para conceito 4, além de Doutorado recém aprovado. O Prof. Carlos 91 

Henrique disse que estamos descentralizando os cursos do Centro para os multi-Centros. O 92 

Reitor colocou em apreciação e o COLAC aprovou no mérito as duas solicitações, com a 93 

ressalva de que para a solicitação do CCH poderá haver a implementação de bolsa, pelo 94 

motivo de que o referido Centro não utiliza nenhuma das duas bolsas a que tem direito e para a 95 

solicitação do CCT não poderá haver implementação de bolsa, já que o Centro utiliza número 96 

de bolsas de Professor Visitante acima da cota a que tem direito. O COLAC entendeu que o 97 

CCT deverá discutir internamente sobre as bolsas que utiliza atualmente para possíveis 98 

alterações nas mesmas. O COLAC aprovou, também, que as vagas para Professor Visitante 99 

poderão ser cedidas por um Centro a outro pelo prazo de 12 meses e, para renovação da 100 

mesma, o Centro cedente deverá ser consultado. A Profª Maria Gertrudes entendeu a posição 101 

de todos, mas considerou que vai chegar o momento de discutirmos também as vagas efetivas, 102 

como as para novos cursos. Disse ser cansativo discutir vagas que recorrentemente não são 103 

preenchidas. Nada mais havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às quinze horas e 104 

cinquenta minutos, agradecendo a presença de todos. 105 

 106 

 107 

                  Prof. Silvério de Paiva Freitas                     Carlos André Pereira Baptista 108 
                                    Reitor                                                  Secretário ad hoc  109 


