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ATA DA 193ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e quinze, às quatorze horas, realizou-se, na sala 1 

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

para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 192ª reunião; 02 - Informes; 03 - 3 

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

antiguidade e merecimento – Lei 4.800 e Portaria 009/2008; 06 – Recurso referente a 5 

desligamento de curso de graduação; 07 – Regimento Interno do PIBID – alteração de artigo 6 

(processo E-26/009/657/2014); 08 - Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia 7 

Meteorológica/Modalidade Bimodal (processo E-26/009/457/2015); 09 - Assuntos Diversos. 8 

Estavam presentes: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Edson 9 

Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior - Pró-Reitor de Pesquisa 10 

e Pós-Graduação; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo Roberto 11 

Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Roberto Dutra Torres 12 

Junior – representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Profª Simonne Teixeira - 13 

representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Profª Anna L. Okorokova Façanha – 14 

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

representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira - 16 

representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Cláudio Roberto Marciano – 17 

representante dos docentes do CCTA; Profª Teresa de Jesus Peixoto Faria – representante 18 

dos docentes do CCH; Prof. Carlos Henrique M. de Souza – representante da Câmara de 19 

Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Isabel Candia Nunes Cunha – representante da Câmara de 20 

Graduação; Prof. Jonas Alexandre – representante da Câmara de Extensão e Assuntos 21 

Comunitários. Participou como convidado: Sr. Ricardo Pohlmann – técnico administrativo da 22 

Agência de Inovação. O Reitor agradeceu a presença de todos. Solicitou a inserção na pauta 23 

de mais dois convênios, de mais seis solicitações de afastamento do país e de proposta de 24 

vagas para a Pós-Graduação. A solicitação foi aprovada. Passando ao item 01 da pauta, o 25 

Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 192ª reunião, sendo aprovada com duas 26 

abstenções. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor deu os seguintes informes: i) participou de 27 

reunião no Instituto Vital Brazil, tratando de possíveis parcerias; ii) ocorreram várias reuniões da 28 

UENF com o Governo tratando das nossas dificuldades financeiras. Disse que a tendência é que 29 

a situação seja normalizada a partir do 2º semestre; iii) foi realizada reunião do Conselho Curador 30 

da UENF, com apresentação do relatório da Auditoria; iv) esteve presente na Câmara de 31 

Vereadores do Rio de Janeiro para a cerimônia de entrega da Medalha Pedro Ernesto ao 32 

Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gustavo Reis Ferreira; v) foi realizado no 33 

Rio de Janeiro o 56º Fórum da Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e 34 
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Municipais – ABRUEM, com organização conjunta da UENF e UEZO. O Prof. Carlos Henrique 35 

informou que o CONPEJA, realizado pelos Programas de Políticas Sociais e de Cognição e 36 

Linguagem, pelo Observatório da Educação e coordenado pelo Prof. Gérson, teve a colaboração 37 

de quase 50 alunos na sua organização e quase 1000 participantes. A Profª Simonne 38 

acrescentou que foi um evento de sucesso e o Prof. Gérson está de parabéns. O Reitor disse que 39 

também foi um sucesso o evento realizado por ocasião dos três anos do NEABI. A Profª 40 

Simonne informou, em relação ao Fórum Interinstitucional de Cultura - FIC, que estamos com 41 

alguns eventos já programados e com boa parceria com a UFF. Disse que haverá um bicicletaço 42 

e conseguimos uma pessoa para o citytour. Informou que a UENF disponibilizou ônibus para levar 43 

nossos alunos ao Rio de Janeiro para participação no evento. Acrescentou que teremos teatro, 44 

música, recital de poesia na Villa Maria, festival de banda, entre outros eventos. Disse que será 45 

realizado de 03 a 12 de julho e a programação será divulgada por meio da ASCOM. O Prof. 46 

Edson informou que foram encerradas as inscrições para os cursos de línguas oferecidos pelo 47 

Santander Universidades. Disse que tivemos em torno de 700 inscritos, sendo 100 técnicos 48 

administrativos, 30 docentes e os demais foram estudantes de graduação e pós-graduação e no 49 

dia 10 de junho o representante do Santander apresentará a parceria e em seguida haverá 50 

entrega dos vouchers. O Prof. Amaral informou que o ranking da Q.S. ainda será divulgado, mas 51 

a tendência é que a UENF tenha evoluído em alguns quesitos. Ressaltou que a Resolução 52 

COLAC nº 01/2008 ajudou bastante para o crescimento dos Programas de Pós-Graduação. O 53 

Prof. Edson disse que temos excelentes laboratórios e excelentes programas de pós-graduação 54 

e extensão e isso precisa servir de motivação para lutarmos sempre por melhor infraestrutura. 55 

Passando ao item 03 da pauta, o Reitor colocou em apreciação as seguintes solicitações de 56 

afastamento do país: i) CI CCTA/LMGV Nº 17/15 – afastamento do Prof. Ricardo Bressan-57 

Smith (sem ônus para a UENF) – participar do XIV Congresso Hispano-Luso de Fisiologia 58 

Vegetal, na Espanha e ministrar palestra na University of Bath, Inglaterra – de 12 a 22/06/2015 59 

- aprovado por unanimidade; ii) CI CCTA/LMGV Nº 12/15 – afastamento do Prof. Eliemar 60 

Campostrini (sem ônus para a UENF) – participar da XXI Reunión de La Sociedad Espanola de 61 

Fisiologia Vegetal e XIV Congresso Hispano-Luso de Fisiologia Vegetal, na Espanha – de 12 a 62 

23/06/2015 – aprovado por unanimidade; iii) C.I. CBB nº 059/2015 – afastamento do Prof. 63 

Alessandro Coutinho Ramos (sem ônus para a UENF) – ministrar curso teórico-prático sobre 64 

“The use of ion-selective Vibrating Probe Systems in Plant Sciences”, na China – de 15 a 65 

24/06/2015 – aprovado por unanimidade; iv) CI CCTA/LMGV Nº 18/15 – afastamento da 66 

Profª Rosana Rodrigues  e da TNS Srª Cláudia Pombo Sudré (sem ônus para a UENF) – 67 

participar do Simpósio Latino Americano: Domesticación y manejo de recursos genéticos, no 68 

Peru – de 05 a 12/07/2015 - aprovados por unanimidade; v) C.I. CBB nº 060/2015 – 69 

afastamento do Prof. Marcelo Trindade Nascimento (sem ônus para a UENF) – participar do 70 

“52nd Annual Meeting Of the Association For Tropical Biology And Conservation”, no Havaí – 71 
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de 08 a 23/07/2015 - aprovado por unanimidade; vi) C.I. CBB nº 061/2015 – afastamento da 72 

Profª Dora Maria Villela José (sem ônus para a UENF) – participar do “52nd Annual Meeting Of 73 

the Association For Tropical Biology And Conservation”, no Havaí – de 08 a 23/07/2015 - 74 

aprovado por unanimidade; vii) CI UENF/CCTA/LRMGA Nº 031/2015 – afastamento da Profª 75 

Celia Raquel Quirino (sem ônus para a UENF) – participar do curso “Introducción Al Analisis de 76 

Datos Genómicos Utilizando Los Proyetos de Hapmap y 1000 Genomes”, na Argentina – de 01 77 

a 13/08/2015 - aprovado por unanimidade; viii) C.I. CBB nº 053/2015 – afastamento do Prof. 78 

Edésio José Tenório de Melo (sem ônus para a UENF) – participar do “International Conference 79 

and Expo on Drug Discovery & Desining”, na Alemanha – de 05 a 19/08/2015 - aprovado por 80 

unanimidade; ix) CI Officina/LEEA nº 08/2014 – afastamento da Profª Simonne Teixeira (sem 81 

ônus para a UENF) – participar do 55º Congresso Internacional de Americanistas (55 ICA), El 82 

Salvador – de 12/06 a 17/07/2015 - aprovado por unanimidade; x) CI GMT/LEEA nº 007/2015 83 

- afastamento do Prof. Geraldo Márcio Timóteo (sem ônus para UENF) – participar do 84 

“International Conference on Public Policy – ICPP”, na Itália e do 3º Congresso Internacional de 85 

Educação Ambiental dos Países Lusófonos, em Portugal – de 28/06 a 14/07/2015 - aprovado 86 

por unanimidade; xi) CI/LGPP/CCH/UENF/Nº 41/2015 - afastamento do Prof. Dr. Mauro 87 

Macedo Campos (sem ônus para UENF) – participar do III Congresso Internacional de 88 

Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa, em Portugal; do XII 89 

Congresso de AECPA, na Espanha; e do “International Conference on Public Policy”, na Itália – 90 

de 29/06 a 16/07/2015 - aprovado por unanimidade; xii) CI/LEEL/CCH nº 045/2015 - 91 

afastamento da Profª Silvia Alicia Martinez (sem ônus para UENF) – participar do III Congresso 92 

Internacional de Educação Ambiental das Comunidades e Países de Língua Portuguesa, em 93 

Portugal – de 07/07 a 12/07/2015 - aprovado por unanimidade; xiii) C.I. UESI/LEEA/CCH nº 94 

22/2015 - afastamento do Prof. Marcelo Carlos Gantos (sem ônus para UENF) – participar do 95 

III Congresso Internacional de Educação Ambiental das Comunidades e Países de Língua 96 

Portuguesa, em Portugal; e visita técnica ao Departamento de Antropologia da Faculdade de 97 

Ciências da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal – de 07/07 a 16/07/2015 - aprovado 98 

por unanimidade; xiv) CI 05 PROF/LEEA/CCH nº 07/2015 - afastamento da Profª Teresa 99 

Peixoto Faria (sem ônus para UENF) – participar do 55º Congresso Internacional de 100 

Americanistas: “Conflicto, paz y construcción de identidades em las Américas”, em El Salvador 101 

– de 10/07 a 18/07/2015 - aprovado por unanimidade. Passando ao item 04 da pauta, o 102 

Reitor colocou em apreciação os seguintes convênios: i) Termo Aditivo a Termo de 103 

Cooperação entre a UENF, PETROBRAS, FIOCRUZ e FIOTEC (Processo E-26/053.640/12), 104 

que tem por objetivo dilatar o prazo por mais 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias corridos, 105 

considerados a partir da data de encerramento do instrumento contratual ora aditado. A 106 

coordenação pela UENF é do Prof. Edmilson José Maria – aprovado por unanimidade; ii) 107 

Termo de Adesão da UENF junto ao Santander Universidades (Processo E-26/009/366/2014), 108 
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que tem como objetivo a UENF declarar conhecer, concordar e aceitar todos os termos, 109 

cláusulas e condições do Convênio firmado entre a ABRUEM e o Banco Santander (Brasil) S/A, 110 

bem como que assume todas obrigações que lhe são cabíveis, constantes no referido acordo, 111 

especialmente, mas não limitadas aquelas relacionadas na cláusula quarta do instrumento ao 112 

qual este Termo de Adesão passa a ser parte integrante. A coordenação pela UENF é da Pró-113 

Reitoria de Graduação – aprovado por unanimidade; iii) Contrato de Transferência de 114 

Tecnologia entre a UENF e EMBRAPA (Processo E-26/009/1427/2014), que tem como objetivo 115 

o Processo patenteado, mencionado na Cláusula Segunda – item 2.1 deste instrumento. A 116 

coordenação pela UENF é do Setor de Patentes da Agência de Inovação. O Sr. Ricardo 117 

Pohlmann informou que o convênio voltou para ajustes solicitados pela ASJUR em relação à 118 

diminuição do percentual de royalties para a Universidade, o que já foi feito. Colocado em 119 

apreciação, o Contrato de Transferência de Tecnologia foi aprovado por unanimidade. 120 

Passando ao item 05 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a CI CCD 019/2015, com 121 

enquadramento do Prof. Geraldo Márcio Timóteo (faixa XV / padrão 5) – enquadramento 122 

aprovado por unanimidade. Passando ao item 6 da pauta, que trata de recurso de Juliana 123 

Buchaul Vieira Motta Silva, referente a desligamento de curso de graduação, a Profª Ana Beatriz 124 

disse que a requerente cursava Medicina Veterinária e em 05 de março de 2015 entrou com 125 

recurso na SECACAD, alegando ter abandonado o curso em 2011 por problemas de saúde e 126 

agora quer retornar. Disse que não há nenhuma previsão legal no nosso Regimento e a Câmara 127 

de Graduação indeferiu. Em apreciação, o recurso foi indeferido por unanimidade. Passando ao 128 

item 7 da pauta, a Profª Ana Beatriz disse que se trata da seguinte alteração na redação do Art. 129 

17 do Regimento Interno do PIBID, solicitada pela Coordenação do Programa: Onde se lê “Art. 17 130 

– A manutenção da bolsa pelo estudante, a cada período, é condicionada aos fatores: I – aumento 131 

do Coeficiente de Rendimento (CR) do período, em relação ao período anterior, para os 132 

Estudantes com CR abaixo de 07 (sete)”; Leia-se: “Art. 17 – A manutenção da bolsa pelo 133 

estudante, a cada período, é condicionada aos fatores: I – obtenção de Coeficiente de 134 

Rendimento (CR) do último período de, no mínimo, 06 (seis)”. Colocada em apreciação, a 135 

alteração solicitada foi aprovada por unanimidade. Passando ao item 8 da pauta, que trata do 136 

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia Meteorológica/Modalidade Bimodal, 137 

a Profª Ana Beatriz disse que o projeto do curso regular já foi aprovado e este é bimodal, 138 

aprovado no Laboratório, no CCT e na Câmara de Graduação. A Prof. Maria Gertrudes disse 139 

que alguns sabem da batalha do laboratório para conseguir a concepção de um curso de 140 

graduação. Informou que uma das dificuldades levantadas é em relação às disciplinas do ciclo 141 

básico, além das disciplinas do laboratório serem oferecidas em Macaé, sendo metade do curso 142 

em Campos. Disse que essa possibilidade das disciplinas básicas serem oferecidas pelo 143 

Consórcio CEDERJ é interessante. Observou que há polo do CEDERJ em Macaé e a nossa 144 

percepção é a de que estamos muito longe em relação à contratação de profissionais. O Prof. 145 
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Carlos Henrique perguntou se será o mesmo projeto aprovado, adequado com disciplinas via 146 

CEDERJ. A Profª Maria Gertrudes respondeu que não, que é outro projeto. O Prof. Rodrigo 147 

Nogueira disse que o Conselho de Centro do CCT nomeou dois relatores e o projeto está bem 148 

fundamento. O Prof. Edson disse que a estrutura bimodal viabiliza iniciar e estruturar o curso 149 

desde já. Disse que o projeto anterior aguardará que tenhamos novas vagas de docentes 150 

autorizadas pelo Governo. A Profª Ana Beatriz disse que não gostaria que ficasse registrado 151 

apenas como alternativa para falta de docentes. Disse que esta modalidade é proveniente do 152 

sucesso do Consórcio CEDERJ, que já oferece curso de Engenharia de Produção. Informou que 153 

já aprovamos curso de Engenharia de Alimentos nesta modalidade e estamos na vanguarda de 154 

um modelo de sucesso. Disse que mesmo bimodal deverá haver recursos do Governo do Estado. 155 

A Profª Simonne considerou a solução boa, mas apenas preocupa colocarmos vários cursos 156 

nessa modalidade, com os alunos fora da instituição. O Prof. Edson disse que neste caso é 157 

diferente, com alunos aqui nos laboratórios e em outras atividades. Ressaltou que os estudantes 158 

desta modalidade são competitivos em relação aos presenciais, de acordo com os exemplos que 159 

temos. Foi nomeado como relator, o Prof. Roberto Dutra. Passando ao item 9 da pauta, o 160 

Reitor colocou em apreciação a CI PROPPG nº 093/2015, que trata de quantitativo de vagas de 161 

pós-graduação para o 2º semestre. O Prof. Amaral disse que são vagas para o Programa em 162 

Engenharia Civil (16 de Mestrado e 06 de Doutorado), Programa em Cognição e Linguagem (02 163 

de Mestrado e 02 de Doutorado) e Programa em Produção Vegetal (08 de Doutorado). Disse que 164 

as vagas foram aprovadas nas Câmaras dos referidos Programas e na Câmara de Pesquisa e 165 

Pós-Graduação. O Prof. Carlos Henrique disse que já temos candidatos e há dificuldades para 166 

os mesmos se enquadrarem nas exigências, mas estamos interagindo com professores que 167 

trabalhamos em diversos países. Acrescentou que não há promessa de bolsa para os 168 

estrangeiros, que inclusive precisam declarar condições de se manter no país. A Profª Teresa 169 

perguntou se estes editais têm que ser específicos ou permitem outras inscrições. O Prof. Amaral 170 

respondeu que permitem também. O Reitor colocou o quantitativo de vagas em apreciação, 171 

sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às 172 

quinze horas e cinquenta e cinco minutos, agradecendo a presença de todos. 173 

 174 

 175 

                  Prof. Silvério de Paiva Freitas                     Carlos André Pereira Baptista 176 
                                    Reitor                                                   Secretário ad hoc  177 


