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ATA DA 190ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

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

reuniões da Reitoria, a centésima nonagésima reunião do Colegiado Acadêmico, para tratar da 2 

seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 189ª reunião; 02 - Informes; 03 - Afastamentos do 3 

país; 04 - Aprovação de convênios; 05 - Enquadramentos e Progressões por antiguidade e 4 

merecimento – Lei 4.800 e Portaria 009/2008; 06 – Seleção para Mestrado/Doutorado em 5 

Genética e Melhoramento de Plantas - alteração (CI UENF/PGGMP nº 006/2015); 07 – Perfis de 6 

vagas de concurso público para docentes: CI LZNA/CCTA/UENF 117/2014; CI Chefia LEEA 7 

01/2015; CI LCL/UENF nº 01/2015; CI LEAG nº 03/2015; CI CCT nº 027/15; 08- Resultado de 8 

concurso público para Professor Associado do LCMAT/CCT (CI CCT nº 026/15); 09- Minuta de 9 

Resolução que estabelece normas para concessão de bolsas de extensão da UENF - parecer da 10 

relatoria - (processo E-26/009/1075/2014); 10- Projeto de Extensão Caminhos de Barro – parecer 11 

da relatoria (processo E-26/009/24/2015); 11- Recurso de estudante de Graduação referente a 12 

abandono de curso (CI REIT/SECACAD nº 006/2015); 12- Solicitações de afastamentos para 13 

realização de Estágio Sênior: Jurandi Gonçalves de Oliveira (CI PROPPG nº 019/2015); Angela 14 

Pierre Vitória (CI PROPPG nº 020/2015); 13- Solicitações de afastamentos para realização de 15 

Estágio Pós-Doutoral: Prof. Elias Fernandes de Sousa (CI PROPPG nº 021/2015); Carlos Enrique 16 

Pico Ortiz (CI PROPPG nº 022/2015); 14- Solicitação de revalidação de diploma de estrangeiro de 17 

Stivens Arturo Sanabria Sosa (CI PROGRAD/UENF nº 017/2015); 15- Assuntos Diversos. 18 

Estavam presentes: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Edson 19 

Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior - Pró-Reitor de Pesquisa 20 

e Pós-Graduação; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo Roberto 21 

Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Profª Daniela Barros de 22 

Oliveira – representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Prof. Leandro Garcia Pinho – 23 

representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Profª Denise Cunha Tavares Terra - 24 

representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Profª Maria Gertrudes A. Justi da Silva - 25 

representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Mauro Macedo Campos – 26 

representante dos docentes do CCH; Profª Kátia Valevski Sales Fernandes – representante 27 

dos docentes do CBB; Prof. Carlos Henrique M. de Souza – representante da Câmara de 28 

Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Isabel Candia Nunes Cunha – representante da Câmara de 29 

Graduação; Prof. Jonas Alexandre – representante suplente da Câmara de Extensão e 30 

Assuntos Comunitários. Participou como convidado: Sr. Ricardo Pohlmann – técnico 31 

administrativo da Agência de Inovação. O Reitor agradeceu a presença de todos. Passando ao 32 

item 01 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 189ª reunião, sendo 33 

aprovada por unanimidade. O Reitor solicitou a inserção na pauta da CI PGCL/CCH nº 34 
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008/2015, que trata de solicitação de ajuste de vagas de Pós-Graduação. A solicitação foi 35 

aprovada. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor deu os seguintes informes: i) participou de 36 

reunião com o Reitor da UERJ e UEZO, tratando da atual conjuntura financeira do Estado e 37 

também do Fórum de Reitores da ABRUEM, que será realizado no Rio de Janeiro, organizado 38 

pelas três Universidades; ii) participou de reunião na FAPERJ, quando mostramos nossas 39 

dificuldades, devido à não liberação da cota descentralizada da Fundação. Ressaltou que a 40 

FAPERJ tem se empenhado em busca de soluções; iii) participou de reunião na última sexta-feira, 41 

convocada pelo Governo, para tratar da atual situação do Estado. Disse que ainda não há 42 

previsão para a normalização da situação a curto prazo; iv) participou de reunião da ABRUEM, 43 

em Brasília, quando foram discutidas as dificuldades financeiras de todas as universidades 44 

estaduais; v) ainda em Brasília, os membros da ABRUEM foram recebidos pela Embaixada do 45 

Canadá, havendo a possibilidade de várias frentes de cooperação; vi) no CONSUNI o Prof. Edson 46 

Corrêa informou sobre a necessidade de constituir comissão eleitoral para as escolhas de Reitor e 47 

Vice-Reitor; vii) foi aprovada no CONSUNI tabela com reajuste de taxas universitárias; viii) 48 

faremos esforço para que possa ser fornecido coquetel no evento de Iniciação Científica, na 49 

Semana Acadêmica, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e no Aniversário da UENF. 50 

Para outros eventos, somente poderá ser viabilizado o serviço de coquetel se houver melhoria do 51 

cenário financeiro. Passando ao item 03 da pauta, o Reitor colocou em apreciação as seguintes 52 

solicitações de afastamento do país: i) CI CBB nº 009/2015 – afastamentos do Prof. Carlos 53 

Eduardo de Rezende (sem ônus para a UENF) – participar de congresso da European 54 

Geosciences Union, na Áustria – de 12 a 17/04/2015; participar de reunião anual do LOICZ, na 55 

Irlanda – de 08 a 12/06/2015 - aprovados com duas abstenções; ii) CI CBB nº 010/2015 – 56 

afastamento do Prof. Álvaro Fabrício Lopes Rios (sem ônus para a UENF) – participar da 57 

Conferência dupla de Biologia Sistêmica de células tronco durante o desenvolvimento inicial de 58 

mamíferos, na Alemanha – de 08 a 12/03/2015 – aprovado por unanimidade; iii) CI 59 

CCT/MAV nº 15/2015 – afastamento da Profª Lioudmila Aleksandrovna Matlakhova (sem ônus 60 

para a UENF) – participar do BIT’s 1st Annual World Congresso f Smart Materials - 2015, na 61 

Coreia – de 20 a 26/03/2015 – aprovado por unanimidade. Passando ao item 04 da pauta, o 62 

Reitor colocou em apreciação os seguintes convênios: i) Termo Aditivo a Convênio entre a 63 

UENF e a União, representada pelo MEC, por intermédio da Secretaria de Educação Superior 64 

(Processo E-26/009/10//2013), que tem por objetivo a prorrogação da vigência do convênio, em 65 

conformidade com o Artigo 50 da Portaria Interministerial n.º 507, de 24 de novembro de 2011. 66 

A Coordenação pela UENF é da Pró-Reitoria de Graduação – aprovado por unanimidade; ii) 67 

Termo de Cooperação Técnica entre a UENF e a CAPES (Processo E-26/009/249/2015), que 68 

tem como objetivo a cooperação entre os partícipes para a execução do Programa Nacional de 69 

Pós-Doutorado, no âmbito da Ação 0487 – Concessão de Bolsas de Estudo no País, integrante 70 

do Programa de Governo 2032 - Educação Superior – Graduação, Pós-Graduação, Ensino, 71 
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Pesquisa e Extensão. A coordenação pela UENF é da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-72 

Graduação - aprovado por unanimidade; iii) Termo de Cooperação Técnica entre a UENF e a 73 

CAPES (Processo E-26/050.600/12), que tem como objetivo a cooperação entre partícipes 74 

para e execução do Programa de Demanda Social, no âmbito da Ação 0487 – Concessão de 75 

Bolsas de Estudo no País, no exercício de 2015. A Coordenação pela UENF é da Pró-Reitoria 76 

de Pesquisa e Pós-Graduação - aprovado por unanimidade; iv) Convênio entre a UENF e 77 

Município de Rio das Ostras (Processo E-26/009/1033/2014), que tem por objetivo estabelecer 78 

a forma e as condições pelas quais as partes convenentes se propõem a desenvolver, 79 

continuamente, um programa de mútua colaboração e/ou cooperação técnica e científica, 80 

possibilitando a implementação de ações integradas em áreas de interesse comum. A 81 

Coordenação pela UENF é do Prof. Isimar de Azevedo Santos – aprovação “ad referendum” 82 

homologada por unanimidade; v) Termo de Cessão de Tecnologia entre a UENF, Embrapa e 83 

Borges e Reis Indústria e Comércio de Óleos Naturais Ltda (Processo E-26/009/1427/2014), 84 

que tem por objetivo o processo patenteado, mencionado na Cláusula Segunda – item 2.1 85 

deste instrumento. A Coordenação pela UENF é do Setor de Patentes da Agência de Inovação 86 

da UENF - aprovação “ad referendum” homologada por unanimidade; vi) Termo Aditivo a 87 

Acordo de Cooperação entre a UENF e a Universidade de Coimbra. Tem como objetivo 88 

regulamentar e estabelecer os princípios básicos do desenvolvimento do Programa 89 

Licenciaturas Internacionais (PLI) entre as partes. A Coordenação pela UENF é da Assessoria 90 

de Assuntos Internacionais e Institucionais. O Prof. Edson informou que este Termo Aditivo se 91 

refere ao Programa de Licenciaturas Internacionais. Disse que temos estudantes de 92 

Graduação na Universidade de Coimbra fazendo dupla titulação e precisamos do Termo 93 

Aditivo ao Acordo de Cooperação original e que o prazo final de inscrições é 15 de março. 94 

Disse que houve uma demora da CAPES para emitir o novo modelo de Termo Aditivo, que já 95 

foi preenchido por nós e pela Universidade de Coimbra, para que seja dado prosseguimento ao 96 

processo e possibilite aos estudantes participarem do novo edital. O Reitor colocou o Termo 97 

Aditivo ao Acordo de Cooperação entre a UENF e a Universidade de Coimbra em apreciação, 98 

sendo aprovado por unanimidade. Passando ao item 05 da pauta, o Reitor colocou em 99 

apreciação a CI CCCTA 054/2015, com os seguintes enquadramentos de técnicos 100 

administrativos: Bruno de Souza Barcelos (faixa VIII / padrão 5); George Anderson Flor 101 

Gessário (faixa XIII / padrão 5); Jeniffer Cristina Schiavo (faixa IX / padrão 4); Leandro 102 

Fernandes Horta (faixa IX / padrão 5); Marcela Santana Bastos Boechat (faixa XIII / padrão 5); 103 

Mayra Santana Siqueira (faixa IX / padrão 5); Mônica de Oliveira Queiroz (faixa IX / padrão 5); 104 

Tárcio Peixoto Derossi (faixa VIII / padrão 5); Washington da Silva Rosa (faixa IX / padrão 5) – 105 

enquadramentos aprovados por unanimidade. O Reitor colocou em apreciação a CI CCD 106 

004/2015, com os seguintes enquadramentos e progressão diferenciada de docentes: André de 107 

Oliveira Carvalho (enquadramento / faixa XV / padrão 2); Geraldo de Oliveira Filho 108 
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(enquadramento / faixa XV / padrão 5); José Ricardo Siqueira (enquadramento / faixa XV / 109 

padrão 5); Joseane de Souza Fernandes (enquadramento / faixa XVI / padrão 5); Roseane 110 

Marchezi Misságia (progressão diferenciada / faixa XVII / padrão 5); Thiago Mota Venâncio 111 

(enquadramento / faixa XVI / padrão 2) – enquadramentos e progressão diferenciada 112 

aprovados por unanimidade. O Prof. Carlos Henrique informou que a CCD estabeleceu um 113 

calendário com quatro reuniões durante o ano, para exame dos processos de enquadramento 114 

e progressão. Passando ao item 6 da pauta, que trata de alteração na seleção para 115 

Mestrado/Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas, o Prof. Amaral explicou que a 116 

solicitação é para adequação das vagas. Disse que foram abertas 18 vagas para Mestrado e 17 117 

para Doutorado, mas foram selecionados 10 candidatos para Mestrado e 20 para Doutorado, 118 

havendo então a necessidade de alteração, que não irá gerar custo adicional. A Profª Kátia 119 

disse que se preocupa com o precedente que será aberto, fazendo alteração após o edital. 120 

Disse que considera inadequada a alteração e o que ela poderá gerar. O Prof. Edson disse 121 

que talvez possa ser trabalhado na CPPG, com antecedência, um percentual de flutuação 122 

como esta que está sendo solicitada. O Reitor colocou a solicitação do Programa de Pós-123 

Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas em apreciação, sendo aprovado com uma 124 

abstenção e um voto contrário. Passando ao item 7 da pauta, o Reitor colocou em apreciação 125 

as aprovações “ad referendum” dos seguintes perfis de vagas de concurso público para docentes: 126 

i) CI LZNA/CCTA/UENF 117/2014 – 01 vaga para Professor Associado – áreas de atuação 127 

“Genética quantitativa aplicada à Zootecnia, emprego de modelos mistos na experimentação 128 

zootécnica; métodos estatísticos para análises de características quantitativas e categóricas 129 

(Frequentistas e Bayesianos); estudos em animais de interesse zootécnico relacionados a sua 130 

seleção, aos seus cruzamentos, consanguinidade e valores genéticos, seleção genômica de 131 

animais de interesse zootécnico” – aprovação “ad referendum” homologada por unanimidade; 132 

ii) CI Chefia LEEA 01/2015 – 01 vaga para Professor Associado – área de conhecimento 133 

“Ciências Sociais” – linhas de atuação “Experiência no Ensino Superior e na Pós-Graduação, com 134 

Pesquisas relacionadas às áreas de Teoria Social e Política Pública” - aprovação “ad referendum” 135 

homologada por unanimidade, ressalvando a necessidade do Laboratório inserir no documento 136 

os 10 pontos para a prova; iii) CI LCL/UENF nº 01/2015 – 01 vaga para Professor Titular – área 137 

de conhecimento “Letras” – linha de atuação “Linguagem, Cultura e Cognição” – requisitos 138 

“Doutorado em Letras ou áreas afins” - aprovação “ad referendum” homologada por 139 

unanimidade; iv) CI LEAG nº 03/2015 – 01 vaga para Professor Associado – linha de atuação 140 

“Estatística experimental aplicada às ciências agropecuárias” – requisitos: “Graduação em 141 

Engenharia Agronômica ou áreas afins e Doutorado em Produção Vegetal ou áreas afins com a 142 

experimentação agropecuárias” - aprovação “ad referendum” homologada por unanimidade; v) 143 

CI CCT nº 027/15 – 01 vaga de Professor Associado – área “Modelagem Matemática e 144 

Computacional” - aprovação “ad referendum” homologada por unanimidade. Passando ao item 145 
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8 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a aprovação “ad referendum” do resultado de 146 

concurso público para Professor Associado do LCMAT/CCT (CI CCT nº 026/15), para a área de 147 

“Matemática Pura ou Matemática Aplicada”, que teve o candidato Nelson Machado Barbosa 148 

aprovado, com média final 7,88 - aprovação “ad referendum” homologada por unanimidade. 149 

Passando ao item 9 da pauta, que trata de Resolução que estabelece normas para concessão 150 

de bolsas de extensão da UENF, a Profª Kátia, relatora do processo, fez a leitura de seu parecer, 151 

favorável à aprovação com algumas sugestões de modificações. O Prof. Nagipe elogiou o 152 

parecer emitido pela Profª Kátia. O Reitor colocou o parecer em apreciação, sendo aprovado por 153 

unanimidade, com as mudanças sugeridas. Passando ao item 10 da pauta, que trata do 154 

Projeto de Extensão Caminhos de Barro, o Prof. Nagipe fez a leitura do parecer do relator, Prof. 155 

Marcelo Gantos, favorável à institucionalização do Projeto. O Reitor disse que é um dos projetos 156 

mais antigos da UENF e nasceu na gestão da Profª Lílian Bahia, na PROEX, conforme consta no 157 

parecer do Prof. Marcelo. Disse que o Prof. Jonas Alexandre deu novo enfoque ao projeto. O 158 

Prof. Jonas disse que o projeto nasceu na plataforma de cerâmica e ficou a cargo da Engenharia 159 

Civil dar apoio às cerâmicas de Campos dos Goytacazes e a cargo do CCH o projeto de 160 

artesanato. Ressaltou que o projeto foi ampliado, não ficando somente em uma escola. Informou 161 

que hoje o projeto está localizado no anexo à quadra de esporte, tendo alunos de toda a região e 162 

sempre há novidades. O Prof. Edson parabenizou os envolvidos no Projeto Caminhos de Barros. 163 

O Reitor colocou em apreciação, sendo aprovado por unanimidade. Passando ao item 11, que 164 

trata de recurso do estudante de graduação Victor Vescovini, referente a abandono de curso (CI 165 

REIT/SECACAD nº 006/2015), a Profª Ana Beatriz informou que o estudante entrou com pedido 166 

na Câmara de Graduação e esta buscou informações junto à coordenação do curso e foi 167 

informada que o colegiado de curso havia indeferido o recurso. Disse que o aluno alegou que 168 

perdeu o semestre porque houve greve e que ele havia assumido responsabilidade de trabalho, 169 

não tendo conseguido trancar a matrícula por questões de horário. Ressaltou que a Câmara de 170 

Graduação acompanhou a decisão do colegiado de curso e, por este motivo, o aluno recorreu ao 171 

COLAC. O Prof. Carlos Henrique considerou que o aluno errou, mas também tivemos muitos 172 

problemas pré e pós-greve. Disse que sem sistema acadêmico os problemas da Secretaria 173 

Acadêmica são grandes. A Profª Kátia considerou que analisamos as exceções, mas os demais 174 

alunos, com todos os problemas, conseguiram cumprir com suas obrigações. A Profª Isabel disse 175 

que, geralmente, a Câmara de Graduação analisa as justificativas e que existe Regimento Geral 176 

da Graduação. Considerou que este caso se deve porque a opção do aluno foi trabalhar. O Prof. 177 

Jonas disse que é claro que temos que avaliar, mas a Câmara de Graduação conhece bem os 178 

alunos e os fatos que ocorrem. O Prof. Carlos Henrique considerou que se o aluno acionar a 179 

justiça com certeza ganhará uma liminar, já que sua pretensão é continuar com os estudos. 180 

Sugeriu que o requerimento seja devolvido para que o aluno possa nos dar mais subsídios para a 181 

análise. A Profª Maria Gertrudes considerou que ele era aluno da Física e acredita que no curso 182 
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não há alunos sobrando e ele quer voltar aos estudos. Disse que tende, ao analisar a situação, a 183 

dar essa possibilidade ao aluno. O Prof. Edson disse que esta é a terceira instância que ele 184 

recorre e já teve chances de adicionar novos documentos. O Prof. Carlos Henrique solicitou vistas 185 

ao processo e receberá o mesmo para análise, devendo apresentar parecer na próxima reunião. 186 

Passando ao item 12, que trata de solicitações de afastamentos para realização de Estágio 187 

Sênior do Prof. Jurandi Gonçalves de Oliveira (CI PROPPG nº 019/2015) e da Profª Angela Pierre 188 

Vitória (CI PROPPG nº 020/2015), o Prof. Amaral explanou sobre as solicitações. Informou que a 189 

CPPG aprovou as solicitações na semana passada. Ressaltou que o período de afastamento do 190 

Prof. Jurandi, constante no documento, compreendia 07 meses, mas a CPPG, em atendimento à 191 

nossa resolução, aprovou o afastamento por 06 meses, a partir de 01 de julho de 2015. O Reitor 192 

colocou em apreciação as solicitações de afastamentos para realização de Estágio Sênior do Prof. 193 

Jurandi Gonçalves de Oliveira (CI PROPPG nº 019/2015) e da Profª Angela Pierre Vitória (CI 194 

PROPPG nº 020/2015), por 06 meses, a partir de 01 de julho de 2015, sendo aprovados por 195 

unanimidade. Passando ao item 13 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a solicitação de 196 

afastamento para realização de Estágio Pós-Doutoral do Prof. Elias Fernandes de Sousa (CI 197 

PROPPG nº 021/2015), no período de agosto de 2015 a janeiro de 2016, na Universidade da 198 

Califórnia, sendo aprovado no mérito, por unanimidade, devendo o documento ser remetido à 199 

PROPPG para verificar junto ao Prof. Elias qual a bolsa pleiteada, para fins de publicação no 200 

DOERJ. O Reitor colocou em apreciação a aprovação “ad referendum” da solicitação de 201 

afastamento para realização de Estágio Pós-Doutoral do Prof. Carlos Enrique Pico Ortiz (CI 202 

PROPPG nº 022/2015), pelo período de 12 meses, a partir de 01/05/2015, na Universidade de 203 

Tulsa, sendo homologada por unanimidade. Passando ao item 14, que trata de solicitação de 204 

revalidação de diploma de estrangeiro de Stivens Arturo Sanabria Sosa (CI PROGRAD/UENF nº 205 

017/2015), a Profª Ana Beatriz informou que se trata de revalidação de diploma de Graduação 206 

em Engenharia, cursada no Peru, tendo sido aprovada pela Câmara de Graduação, com todos os 207 

trâmites cumpridos. A Profª Maria Gertrudes perguntou se a Universidade exige tradução 208 

juramentada. A Profª Ana Beatriz respondeu que neste caso não, por ser em espanhol. A Profª 209 

Maria Gertrudes disse que o sistema do CREA exige a tradução. Considerou que os solicitantes 210 

de revalidação de diploma deveriam ser informados que no CREA é exigida a tradução. O Reitor 211 

colocou a solicitação de revalidação de diploma em apreciação, sendo aprovada por 212 

unanimidade. Passando ao item 15, passou-se a tratar da solicitação de ajuste de vagas de Pós-213 

Graduação (CI PGCL/CCH nº 008/2015), que foi inserida na pauta. O Prof. Carlos Henrique 214 

informou que a solicitação visa atender exigência da política de cotas. Disse que divulgamos o 215 

resultado da Pós-Graduação e um candidato cotista não tinha o seu nome na lista de 216 

selecionados e procurou a secretaria do Programa. Disse que a secretária não nos informou quem 217 

era cotista ou não e acabou ocorrendo essa falha. Disse que então, para evitar um problema 218 

maior, solicitamos à PROPPG, como excepcionalidade, o aumento de 01 vaga de Mestrado, e 219 
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fomos atendidos. O Prof. Amaral considerou essa dificuldade pequena, perto das dificuldades 220 

que tivemos para nos ajustar à Lei de Cotas para a Pós-Graduação, o que conseguimos a 221 

contento. A Profª Kátia disse que para ser coerente com sua votação no item 6 desta pauta, 222 

votará contra, mesmo sabendo que esta questão é um pouco diferente. O Reitor colocou a 223 

solicitação em apreciação, sendo aprovada com 01 voto contrário. Nada mais havendo a tratar, 224 

o Reitor encerrou a reunião às dezesseis horas e cinquenta minutos, agradecendo a presença de 225 

todos. 226 

 227 

 228 

                  Prof. Silvério de Paiva Freitas                     Carlos André Pereira Baptista 229 
                                    Reitor                                                  Secretário ad hoc  230 


