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ATA DA 192ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

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

de reuniões da Reitoria, a centésima nonagésima segunda reunião do Colegiado Acadêmico, 2 

para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 191ª reunião; 02 - Informes; 03 - 3 

Afastamentos do país; 04 - Aprovação de convênios; 05 - Perfil de vaga de concurso público 4 

para professor associado (CI LSOL nº 09/2015); 06 – Plano de Desenvolvimento Institucional - 5 

PDI; 07 – Assuntos Diversos. Estavam presentes: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que 6 

presidiu a reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Carlos Maurício Fontes 7 

Vieira - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-8 

Reitora de Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e 9 

Assuntos Comunitários; Profª Daniela Barros de Oliveira - representante dos Chefes de 10 

Laboratório do CCTA; Profª Célia Raquel Quirino – representante dos Chefes de Laboratório do 11 

CCTA; Prof. Roberto Dutra Torres Junior – representante dos Chefes de Laboratório do CCH; 12 

Profª Simonne Teixeira - representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Profª Anna L. 13 

Okorokova Façanha – representante dos Chefes de Laboratório do CBB; Profª Maria Gertrudes 14 

A. Justi da Silva - representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Leonardo Rogério 15 

Miguel – representante suplente dos docentes do CCH; Profª Kátia Valevski Sales Fernandes – 16 

representante dos docentes do CBB; Prof. Carlos Henrique M. de Souza – representante da 17 

Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Isabel Candia Nunes Cunha – representante da 18 

Câmara de Graduação; Prof. Jonas Alexandre – representante da Câmara de Extensão e 19 

Assuntos Comunitários; Sr. Bráullio da Paz Fontes – representante dos discentes da 20 

Graduação. Participou como convidado: Sr. Ricardo Pohlmann – técnico administrativo da 21 

Agência de Inovação. O Reitor agradeceu a presença de todos e deu boas vindas aos novos 22 

conselheiros. Passando ao item 01 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata 23 

da 191ª reunião, sendo aprovada com quatro abstenções. Passando ao item 2 da pauta, o 24 

Reitor deu os seguintes informes: i) participou em Brasília de reunião da ABRUEM e de audiência 25 

com o Ministro de Ciência e Tecnologia, agendada pela ABRUEM; ii) participou de reunião da 26 

equipe de Governo do Estado, quando foram apresentadas nossas dificuldades, como o atraso no 27 

pagamento de bolsas; iii) foi publicada hoje no DOERJ a portaria que constitui a comissão 28 

eleitoral para escolha de Reitor e Vice-Reitor. O Prof. Edson informou que foi realizado evento no 29 

Centro de Convenções na última quinta-feira, com representantes do Consulado do Canadá, 30 

tratando de possíveis parcerias. Disse que o contato foi iniciado por meio da Rede de Assessorias 31 

Internacionais (REARI). Informou que, por meio de um convênio da Universidade com o 32 

Santander, teremos 1000 bolsas para cursos de línguas, sendo 700 de inglês, 200 de espanhol e 33 

100 de mandarim. Disse que poderão se inscrever para a seleção estudantes, professores e 34 
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técnicos administrativos. Informou que os cursos serão realizados no período de 08 de julho a 08 35 

de dezembro de 2015, sendo todos em nível para iniciantes. Disse que os selecionados receberão 36 

vouchers com o número de acesso à internet para realizar o curso. O Prof. Carlos Henrique 37 

informou sobre evento que reuniu editores do Brasil, Espanha e outros países. Disse que 38 

participou e falou em nome da UENF e que compareceram representantes das melhores revistas, 39 

que informaram que não têm como sobreviver sem cobrar pelas publicações. Disse que eles 40 

convertem textos para o espanhol e disseram que as universidades não têm apoiado as revistas. 41 

A Profª Simonne informou que o Fórum Interuniversitário de Cultura está organizando um grande 42 

evento de cultura e que outras instituições estão com o planejamento bem mais adiantado do que 43 

o nosso. Solicitou sugestões e propostas para serem inseridas na nossa planilha de participação 44 

no evento. O Prof. Carlos Henrique informou que de 20 a 23 de maio será realizado na UENF o 45 

COMPEJA, que teve mais de 700 inscritos. Disse que o evento terá palestrantes em nível nacional 46 

e envolve Programas de Políticas Sociais e Cognição e Linguagem. Disse que as inscrições estão 47 

encerradas, mas há a possibilidade de participação como ouvinte. Passando ao item 03 da pauta, 48 

o Reitor colocou em apreciação as seguintes solicitações de afastamento do país: i) CI 49 

LESCE/CCH/UENF nº 09/15 – afastamento da Profª Wania Amélia Belchior Mesquita (sem 50 

ônus para a UENF) – participar da 1ª Conferência Internacional sobre Estudos Caboverdiano, 51 

nos EUA – de 10 a 16/06/2015 - aprovado por unanimidade; ii) CI CBB nº 045/2015 – 52 

afastamento do Prof. Carlos Ramon Ruiz Miranda (sem ônus para a UENF) – participar do V 53 

Congresso Mexicano de Primatologia – de 29/06 a 02/07/2015 – aprovado por unanimidade; 54 

iii) CI CBB nº 044/2015 – afastamento da Profª Ilana Rosental Zalmon (sem ônus para a 55 

UENF) – participar da 53th Estuarine and Coastal Shelf Conference, na Inglaterra – de 02 a 56 

12/09/2015 – aprovado por unanimidade; iv) CI LENEP/CCT/UENF nº 025/2015 – 57 

afastamento da Profª Roseane M. Misságia (sem ônus para a UENF) – participar do congresso 58 

77th EAGE Conference & Exhibition, na Espanha – de 29/05 a 06/06/2015 - aprovado por 59 

unanimidade; v) CI LENEP/CCT/UENF nº 031/2015 – afastamento do Prof. Antonio Abel 60 

Gonzalez Carrasquilla (sem ônus para a UENF) – participar do congresso 77th EAGE 61 

Conference & Exhibition, na Espanha – de 01 a 04/06/2015 - aprovado por unanimidade. 62 

Passando ao item 04 da pauta, o Reitor colocou em apreciação o seguinte convênio: Termo 63 

Aditivo a Convênio entre a UENF, PETROBRAS e FUNDENOR (Processo E-26/052.841/10), 64 

que tem por objetivo dilatar o prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, considerados 65 

a partir da data de encerramento do instrumento contratual ora aditado. A coordenação pela 66 

UENF é do Prof. Fernando Sérgio de Moraes – aprovado por unanimidade. Passando ao 67 

item 05 da pauta, o Reitor colocou em apreciação o perfil de 01 vaga de concurso público para 68 

professor associado do Laboratório de Solos/CCTA (CI LSOL nº 09/2015), para a área de 69 

conhecimento “Ciência do Solo” e linha de atuação “Pedologia e Mineralogia do Solo”, com 70 

requisitos “Doutoramento em Ciência do Solo ou áreas afins” – perfil aprovado por 71 
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unanimidade. Colocou em apreciação os seguintes perfis para três vagas de professor 72 

associado do LGPP/CCH (CI LGPP/CCH/UENF nº 28/2015): i) área de conhecimento 73 

“Administração Pública” e área de atuação “Experiência em Ensino, Pesquisa e Extensão”, com 74 

requisitos “Graduação em Administração ou Administração Pública; Mestrado em 75 

Administração ou Administração Pública; e Doutorado em Administração ou Administração 76 

Pública, ou áreas afins” – perfil aprovado por unanimidade; ii) área de conhecimento 77 

“Marketing, Estratégia e Planejamento Organizacional” e área de atuação “Experiência em 78 

Ensino, Pesquisa e Extensão”, com requisitos “Graduação em Administração ou Administração 79 

Pública; Mestrado em Administração ou Administração Pública; e Doutorado em Administração 80 

ou Administração Pública, ou áreas afins” - perfil aprovado por unanimidade; iii) área de 81 

atuação “Administração Geral e Liderança com Pessoas” e área de atuação “Experiência em 82 

Ensino, Pesquisa e Extensão”, com requisitos “Graduação em Administração ou Administração 83 

Pública; Mestrado em Administração ou Administração Pública; e Doutorado em Administração 84 

ou Administração Pública, ou áreas afins” - perfil aprovado por unanimidade. Foi feita 85 

inversão da pauta, e passou-se a tratar do item 7, com o Reitor colocando em apreciação a 86 

solicitação do Prof. Carlos Enrique Pico Ortiz para afastamento por um ano para realização de 87 

pós-doutoramento nos Estados Unidos, a partir de 1º de maio de 2015 (processo E-88 

26/009/456/2015). O Reitor informou que a solicitação já havia sido aprovada anteriormente, 89 

mas a Assessoria Jurídica (ASJUR) emitiu parecer informando que o professor requerente não 90 

havia atingido ainda o tempo mínimo como servidor da Universidade, exigido em resolução. 91 

Disse que, segundo a ASJUR, o seu afastamento poderia ser autorizado se as diversas 92 

instâncias avaliassem como excepcionalidade e devidamente justificado o interesse 93 

institucional. Informou que o Laboratório e o Centro aprovaram a excepcionalidade e 94 

apresentaram as justificativas solicitadas. O Prof. Carlos Henrique considerou que este não é 95 

um caso raro na instituição. Ressaltou que o Laboratório e o Programa já aprovaram. A Profª 96 

Simonne disse que o papel do COLAC é discutir o mérito. O Prof. Edson disse que o mérito já 97 

foi apreciado pelo Colegiado e pelas demais instâncias. Disse que a alegação apresentada é 98 

que o projeto de pesquisa está vinculado à instituição de fora e que o pós-doutoramento é 99 

necessário para a finalização do projeto. A Profª Simonne solicitou que fique registrado que 100 

não considera que casos assim possam ser normais na Universidade. O Prof. Carlos 101 

Henrique afirmou não ter dito que tais casos sejam normais, mas sim que já ocorreram 102 

anteriormente. A Profª Maria Gertrudes disse que teve a oportunidade de estar na reunião do 103 

CCT e com o Chefe do LENEP. Disse que o Laboratório tem projetos com cronogramas e 104 

escalonamento de trabalho e o próximo passo é a ida do Prof. Carlos Pico para finalizar o 105 

projeto. Disse que este professor orienta teses aqui desde 2008, mas somente se efetivou na 106 

Universidade em 2011. O Reitor colocou a solicitação em apreciação, sendo aprovada com 107 

uma abstenção. Passando ao item 6 da pauta, que trata do Plano de Desenvolvimento 108 
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Institucional – PDI, o Reitor disse que estamos tendo dificuldade para registrar nossos cursos 109 

devido à falta do PDI, sendo uma questão que precisa ser debatida. Disse que estamos com 110 

uma minuta e precisamos de um relator para a matéria. Ressaltou que o tema será debatido nos 111 

Centros. A Profª Ana Beatriz informou que 80% do documento é um levantamento atualizado em 112 

relação aos Cursos de Graduação e Programas de Pós-Graduação. Disse que a minuta é 113 

apresentada no formato atualizado e de fácil leitura. Disse que a relatoria será importante para 114 

complementar o documento. O Prof. Carlos Henrique disse que o Plano de Desenvolvimento já 115 

está cotejado no e-MEC e que quando a instituição quer avançar ela elabora o PDI, com 116 

detalhamento da Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. Foram nomeados como 117 

relatores os professores Leonardo Rogério Miguel, Daniela Barros de Oliveira e Carlos Henrique 118 

Medeiros de Souza. Nada mais havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às quinze horas e 119 

quarenta minutos, agradecendo a presença de todos. 120 

 121 

 122 

                  Prof. Silvério de Paiva Freitas                     Carlos André Pereira Baptista 123 
                                    Reitor                                                   Secretário ad hoc  124 


