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ATA DA 191ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

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

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

tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 190ª reunião; 02 - Informes; 03 - 3 

Afastamentos do país; 04 - Aprovação de convênios; 05 - Quadro de vagas para o Vestibular 4 

CEDERJ 2015/2 (CI PROGRAD/UENF nº 039/2015); 06 – Perfis de vagas de concurso público 5 

para docentes: Professor Associado do LQFPP/CBB (CI CBB nº 039/2015); Professor Titular do 6 

LZO/CCTA (CI LZO/CCTA/UENF nº 020/2015); 07 – Resultado de concurso público para 7 

Professor Associado do LTA/CCTA (CI UENF/CCTA/Concurso Público nº 01/15); 08- Recurso de 8 

estudante de Graduação referente a abandono de curso (CI REIT/SECACAD nº 006/2015) – 9 

(pedido de vista - apresentação de parecer); 09- Recurso de estudante de Graduação referente 10 

a desligamento de curso (CI REIT/SECACAD nº 014/2015); 10- Solicitações de afastamentos para 11 

realização de Estágio Pós-Doutoral: Prof. Guilherme Chagas Cordeiro (CI CCT nº 33/15); 11- 12 

Assuntos Diversos. Estavam presentes: Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor, que presidiu 13 

a reunião; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; 14 

Profª Rita da Trindade Ribeiro Nobre Soares – Pró-Reitora de Graduação em exercício; Prof. 15 

Alcimar das Chagas Ribeiro – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários em exercício; 16 

Profª Célia Raquel Quirino – representante dos Chefes de Laboratório do CCTA; Prof. Roberto 17 

Dutra Torres Junior – representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Profª Luciane Soares 18 

da Silva - representante suplente dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. Francisco José 19 

Alves Lemos – representante suplente dos Chefes de Laboratório do CBB; Profª Maria 20 

Gertrudes A. Justi da Silva - representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Profª Silvia 21 

Alicia Martinez – representante suplente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; Participou 22 

como convidado: Sr. Ricardo Pohlmann – técnico administrativo da Agência de Inovação. 23 

Justificaram ausência os professores Mauro Campos e Daniela de Oliveira. O Prof. Edson 24 

agradeceu a presença de todos. Passando ao item 01 da pauta, o Prof. Edson colocou em 25 

apreciação a minuta da ata da 190ª reunião, sendo aprovada com duas abstenções. O Prof. 26 

Edson solicitou a inserção na pauta de um documento com enquadramento de servidor técnico 27 

administrativo. A solicitação foi aprovada. Passando ao item 2 da pauta, o Prof. Edson deu os 28 

seguintes informes: i) nossa grande preocupação é em relação às bolsas que são pagas por meio 29 

de verba descentralizada FAPERJ. Disse que com muita dificuldade conseguimos que o Governo 30 

pagasse o mês de janeiro, restando ainda o pagamento do referido mês das bolsas Pré-Vest, 31 

Universidade Aberta e Professor Visitante; ii) receberemos a Consulesa do Canadá para ministrar 32 

palestra sobre os projetos daquele país relacionados a intercâmbio para estudantes e professores; 33 

iii) precisamos estabelecer critérios de seleção para as 1000 bolsas disponibilizadas pelo 34 
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Santander para cursos de línguas, que será realizado a distância. Disse que das 1000 bolsas, 600 35 

são para inglês, 300 para espanhol e 100 para mandarim. O Prof. Amaral informou, em relação 36 

ao PROAP, que 2014 foi um ano atípico, pela migração ao sistema federal SICONV, pelas 37 

eleições e pelas restrições orçamentárias feitas pelo Governo. Disse que tínhamos apenas um 38 

servidor que sabia trabalhar com o SICONV e, então, encaminhamos outro servidor para fazer um 39 

curso sobre o sistema em Campinas e agora ele já está alocado na Agência de Inovação. Disse 40 

que, vencidas as etapas, a Instituição precisa provar que tem o recurso, mas é um procedimento 41 

que dura em média um mês. Informou que o processo está em andamento e sugeriu que cada um 42 

acompanhe sua conta, para verificar se o pagamento foi efetivado. Informou, também, que o 43 

nosso prazo máximo é 30 de junho e depois teremos um mês para a prestação de contas. 44 

Ressaltou que somente depois disso poderemos pensar em 2015. O Prof. Edson colocou em 45 

apreciação a CI CCCTA 055/2015, inserida na pauta, com enquadramento do técnico 46 

administrativo Paulo Sérgio Belchior Mesquita (faixa XII / padrão 5) – o enquadramento foi 47 

aprovado por unanimidade. Passando ao item 03 da pauta, o Prof. Edson colocou em 48 

apreciação as seguintes solicitações de afastamento do país: i) CI CBB nº 041/2015 – 49 

afastamento do Prof. Marcelo Trindade Nascimento (sem ônus para a UENF) – participar de 50 

treinamento na base de dados do banco RainFor, na Universidade de Leeds, na Inglaterra, e 51 

de reunião técnica do projeto Fundo Newton, do Royal Botanic Garden Edinburgh, na Escócia 52 

– de 24/04 a 10/05/2015 - aprovado por unanimidade; ii) CI UENF/CCTA/LRMGA nº 53 

016/2015 – afastamentos: Prof. Angelo José Burla Dias (sem ônus para a UENF) – participar 54 

do I Seminário Nacional de Reprodução Animal na Universidad De La Amazonia, na Colômbia 55 

– de 10 a 15/05/2015 – aprovado por unanimidade; Profª Célia Raquel Quirino (sem ônus 56 

para a UENF) – participar do XXI ASPA Congress, na Itália, e de visita técnica à Universidad 57 

Politécnica de Valencia, na Espanha – de 06 a 20/06/2015 - aprovado por unanimidade; iii) 58 

CI LEF nº 007/15 – afastamento da Profª Ana Maria Matoso Viana Bailez (sem ônus para a 59 

UENF) – participar do II Taller sobre hormiga arriera y caracol gigante africano, na 60 

Universidade del Valle, na Colômbia – de 25/05 a 03/06/2015 – aprovado por unanimidade; 61 

iv) CI LENEP/CCT/UENF nº 024/2015 – afastamento do Prof. Marco Antonio Rodrigues de 62 

Ceia (sem ônus para a UENF) – participar do congresso 77th EAGE Conference & Exhibition, 63 

na Espanha – de 29/05 a 06/06/2015 - aprovado por unanimidade; v) CI CBB nº 034/2015 – 64 

afastamento do Prof. Fábio Lopes Olivares (sem ônus para a UENF) – participar de workshop 65 

no País de Gales e de workshop na Bélgica – de 12 a 21/06/2015 - aprovado por 66 

unanimidade; vi) CI CCT/MAV nº 25/2015 – afastamento do Prof. José Nilson França de 67 

Holanda (sem ônus para a UENF) – participar do 18th International Conference on Composite 68 

Structures, em Portugal – 13 a 20/06/2015 - aprovado por unanimidade; vii) CI LEEL/CCH nº 69 

011/2015 – afastamento do Prof. Gerson Tavares do Carmo (sem ônus para a UENF) – 70 

participar do 55º International Congresso of Americanists, em El Salvador – 11 a 19/07/2015 - 71 
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aprovado por unanimidade. Passando ao item 04 da pauta, o Prof. Edson colocou em 72 

apreciação os seguintes convênios: i) Termo Aditivo a Convênio entre a UENF e a CAPES 73 

(Processo E-26/051.454/06), que tem por objetivo a prorrogação da vigência do convênio nº 74 

809956/2014 até o dia 30/06/2015 e o reconhecimento formal pelas partes de que as ações 75 

relacionadas ao convênio passaram a ser regidas pelo disposto na Portaria CAPES nº 156, de 76 

28 de novembro de 2014, que aprovou o novo regulamento do Programa PROAP. A 77 

coordenação pela UENF é da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – aprovado por 78 

unanimidade; ii) Termo Aditivo a Instrumento Contratual entre a UENF, PETROBRAS e 79 

Fundação BioRio (Processo E-26/052.006/11), que tem como objetivo dilatar o prazo por mais 80 

180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de encerramento do instrumento contratual 81 

ora aditado – 18/04/2015. A coordenação pela UENF é do Prof. Fernando Sérgio de Moraes - 82 

aprovado por unanimidade; iii) Termo Aditivo a Convênio entre a UENF e a CAPES 83 

(Processo E-26/009/268/2013), que tem como objetivo prorrogar a vigência do Convênio Pró-84 

Equipamentos nº 775689/2012 por 365 dias, a partir de 01/01/2014, vencendo em 31/12/2014. 85 

A coordenação pela UENF é da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - aprovado por 86 

unanimidade; iv) Acordo de Projeto entre a UENF, Statoil Petroleum AS, Statoil Brasil Óleo e 87 

Gás Ltda e FUNDENOR (Processo E-26/009/1475/2014), que tem por objetivo a execução do 88 

projeto intitulado “Estudo Laboratorial para monitoramento sísmico de carbonatos submetidos à 89 

injeção de CO2”, conforme definido no Plano de Projeto. A coordenação pela UENF é do Prof. 90 

Marco Antonio Rodrigues de Ceia – aprovado por unanimidade; v) Termo Aditivo a Convênio 91 

entre a UENF e IFF (Processo E-26/009/1751/2014), que tem por objetivo cooperação técnica-92 

científica entre cursos de Mestrado e/ou Doutorado oferecidos pela UENF e IFFluminense e 93 

credenciados pela CAPES. Permite que pesquisadores da UENF participem como docentes em 94 

cursos oferecidos pelo IFF, como professores colaboradores, bem como pesquisadores do IFF 95 

participem como docentes em cursos oferecidos pela UENF, ministrando aulas e/ou orientando 96 

discentes, dentro das linhas de pesquisa em andamento. A coordenação pela UENF é da 97 

Reitoria - aprovado por unanimidade; vi) Termo Aditivo a Convênio entre a UENF e CAPES 98 

(Processo E-26/050.835/10), que tem por objetivo prorrogar a vigência do convênio até 28 de 99 

fevereiro de 2015 (4º Termo Aditivo) e prorrogar a vigência do convênio até 31 de agosto de 100 

2015 (5º Termo Aditivo). A coordenação pela UENF é da Pró-Reitoria de Graduação - 101 

aprovado por unanimidade; vii) Convênio entre a UENF e Instituto Biosomática (Processo E-102 

26/009/675/2013), que tem por objetivo estabelecer a forma e as condições pelas quais as 103 

partes convenentes se propõem a desenvolver, continuamente, um programa de mútua 104 

colaboração e/ou cooperação técnica e científica, possibilitando a implementação de ações 105 

integradas em áreas de interesse comum, mais especificamente no desenvolvimento de 106 

protocolos simplificados para micropropagação de abacaxizeiro. A coordenação pela UENF é 107 

da Profª Virgínia da Silva Carvalho - aprovado por unanimidade. Passando ao item 05 da 108 
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pauta, que trata do quadro de vagas para o Vestibular CEDERJ do 2º semestre de 2015, a Profª 109 

Rita explanou sobre as vagas da UENF: Licenciatura em Ciências Biológicas – 345 vagas – 110 

distribuídas por 08 polos; Licenciatura em Pedagogia – 200 vagas – distribuídas por 04 polos; 111 

Licenciatura em Química – 139 vagas – distribuídas por 04 polos. O Prof. Edson colocou em 112 

apreciação o quadro de vagas para o Vestibular CEDERJ do 2º semestre de 2015, sendo 113 

aprovado por unanimidade. Passando ao item 6 da pauta, o Prof. Edson colocou em 114 

apreciação os seguintes perfis de vagas de concurso público para docentes: 01 vaga de 115 

professor associado do LQFPP/CBB (CI CBB nº 039/2015) – área de conhecimento “Bioquímica” 116 

– linha de atuação “Biologia Estrutural ou Proteômica ou Genômica ou Metabolômica – perfil 117 

aprovado por unanimidade; 01 vaga de professor titular do LZO/CCTA (CI LZO/CCTA/UENF nº 118 

020/2015) – área de conhecimento “Zootecnia” – linha de atuação “Doutor em Zootecnica com 119 

Experiência em Caprinocultura” – perfil aprovado por unanimidade. Passando ao item 7 da 120 

pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação o resultado de concurso público para Professor 121 

Associado do LTA/CCTA (CI UENF/CCTA/Concurso Público nº 01/15), na área de conhecimento 122 

“Engenharia de Alimentos”, que teve a candidata Luana Pereira de Moraes aprovada, com média 123 

final 7,21 – o resultado foi homologado por unanimidade. Passando ao item 8 da pauta, o Prof. 124 

Edson colocou em apreciação o recurso de Victor Vescovini, referente a abandono de curso de 125 

Licenciatura em Física (CI REIT/SECACAD nº 006/2015). O Prof. Edson disse que na reunião 126 

anterior o Prof. Carlos Henrique solicitou vista ao documento e encaminhou o seu parecer. Fez 127 

a leitura do parecer do Prof. Carlos Henrique. A Profª Rita informou que ocorrem vários 128 

pedidos desta natureza. Considerou que os calendários não são levados muito a sério por 129 

alguns alunos. Informou que o procedimento adotado pela Câmara de Graduação leva em 130 

conta as argumentações e motivos apresentados. Ressaltou que a Câmara de Graduação, ao 131 

indeferir o recurso do estudante, apenas aplicou a norma que consta no Regimento da 132 

Graduação. Observou ainda que nestes casos o desligamento é automático. Declarou ser 133 

favorável a que se mantenha decisão da Câmara de Graduação. Observou que o requerente 134 

pode fazer o ENEM novamente e retornar para a Instituição. O Prof. Edson ressaltou que 135 

situações como esta poderão ser normalizadas quando tivermos o Sistema Acadêmico. A Profª 136 

Justi disse que nunca participou de reuniões da Câmara de Graduação e gostaria de saber 137 

quantos processos são analisados na referida Câmara e quantos são deferidos e indeferidos. 138 

O Prof. Alcimar disse que se foi questão de trabalho que atrapalhou a realização da matrícula, 139 

considera que não é motivo para flexibilizarmos a situação. O Prof. Edson colocou o recurso 140 

em apreciação, sendo indeferido, com duas abstenções. Passando ao item 9 da pauta, que 141 

trata de recurso de Daniel Loivos de Latorre Pereira, referente a desligamento de curso de 142 

graduação em Medicina Veterinária (CI REIT/SECACAD nº 014/2015), a Prof. Rita informou que 143 

o desligamento foi devido a quatro reprovações na mesma disciplina. Informou, também, que a 144 

Câmara de Graduação analisou e indeferiu o recurso do estudante. O Prof. Edson colocou o 145 
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recurso em apreciação, sendo indeferido, com uma abstenção. Passando ao item 10 da pauta, 146 

o Prof. Edson colocou em apreciação a solicitação de afastamento por um ano para realização de 147 

Estágio Pós-Doutoral do Prof. Guilherme Chagas Cordeiro (CI CCT nº 33/15), na Faculdade de 148 

Engenharia Civil e Ambiental do Instituto de Tecnologia da Geórgia, nos Estados Unidos. O Prof. 149 

Amaral disse que há apenas um detalhe que precisa ser verificado, que é a data de início do 150 

período de afastamento, pois há documento do professor citando a segunda quinzena de 151 

setembro e o documento de encaminhamento da Direção do CCT informando que é a partir de 15 152 

de agosto. O COLAC aprovou a solicitação de afastamento para realização de Pós-153 

Doutoramento do Prof. Guilherme Chagas Cordeiro, ressalvando apenas que deve ser 154 

definida a data de início do afastamento, antes do pedido ser apreciado pelo Conselho 155 

Universitário. Passando ao item 11, a Profª Silvia disse que apenas gostaria de deixar 156 

registrado que tivemos professores da UENF mencionados em índice de alto impacto. Nada mais 157 

havendo a tratar, o Prof. Edson encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta minutos, 158 

agradecendo a presença de todos. 159 

 160 

 161 

                  Prof. Edson Corrêa da Silva                     Carlos André Pereira Baptista 162 
                               Vice- Reitor                                             Secretário ad hoc  163 


