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ATA DA 194ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

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

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

tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 193ª reunião; 02 - Informes; 03 - 3 

Afastamentos do país; 04 - Aprovação de convênios; 05 - Resultado de concurso público para 4 

Professor Associado do LEF/CCTA (CI UENF/CCTA/Concurso Público nº 02/15); 06 - 5 

Calendário Acadêmico da Graduação e da Pós-Graduação – 2º semestre 2015; 07 - Projeto 6 

Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia Civil Semipresencial (processo E-7 

26/009/585/2015); 08 - Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia de 8 

Produção (processo E-26/009/766/2015); 09 - Projeto Político Pedagógico do Curso de 9 

Licenciatura em Pedagogia Modalidade Semipresencial (processo E-26/009/765/2015), 10 - 10 

Solicitação de afastamento para realização de Estágio Sênior, por um período de seis meses a 11 

partir de 1º de setembro de 2015: Prof. Paulo Sérgio Dias da Silva e autorização para a 12 

prorrogação do afastamento por mais seis meses a partir de 01/03/2016. (CI CCT nº 96/15); 11 - 13 

Recurso ao COLAC de desligamento de curso no 1º semestre letivo de 2015 (CI/REIT/SECACAD 14 

nº 035//2015); 12 - Enquadramentos e Progressões por antiguidade e merecimento – Lei 4.800 e 15 

Portaria 009/2008; 13 - Assuntos Diversos. Estavam presentes: Prof. Silvério de Paiva Freitas – 16 

Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Carlos Maurício 17 

Fontes Vieira - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof.ª Ana Beatriz Garcia – Pró-18 

Reitora de Graduação; Prof.ª Daniela Barros de Oliveira - representante dos Chefes de 19 

Laboratório do CCTA; Prof. Roberto Dutra Torres Junior – representante dos Chefes de 20 

Laboratório do CCH; Prof.ª Luciane Soares da Silva – representante suplente dos Chefes de 21 

Laboratório do CCH; Prof.ª Anna L. Okorokova Façanha – representante dos Chefes de 22 

Laboratório do CBB; Prof.ª Maria Gertrudes A. Justi da Silva - representante dos Chefes de 23 

Laboratório do CCT; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira - representante dos Chefes de 24 

Laboratório do CCT; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes - representante dos docentes do 25 

CBB; Prof. Raul Ernesto Lopes Palacio - representante dos docentes do CCT; Prof. Cláudio 26 

Roberto Marciano – representante dos docentes do CCTA; Prof. Leonardo Rogério Miguel – 27 

representante suplente dos docentes do CCH; Prof. Carlos Henrique M. de Souza – 28 

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

representante da Câmara de Graduação; Participou como convidado: Sr. Ricardo Pohlmann – 30 

técnico administrativo da Agência de Inovação. Justificaram ausência: Prof.ª Simonne Teixeira, 31 

Prof.ª Célia Raquel Quirino e Sr. Braullio da Paz Fontes. O Reitor agradeceu a presença de 32 

todos. Solicitou a inserção na pauta de mais duas solicitações de afastamento do país, de mais 33 

cinco convênios e do parecer da relatoria do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em 34 
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Engenharia Meteorológica/Modalidade Bimodal (processo E-26/009/457/2015). As solicitações 35 

foram aprovadas. Passando ao item 01 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da 36 

ata da 193ª reunião, sendo aprovada com duas abstenções. Passando ao item 2 da pauta, o 37 

Reitor deu os seguintes informes: i) hoje teremos a abertura oficial do I Festival Interuniversitário 38 

de Cultura - Fest-FIC, organizado pela UENF, pelo IFF e pela UFF, com encerramento no dia 39 

12/07/2015; ii) a Prof.ª Eliana Crispim França Luquetti, coordenadora institucional do Programa 40 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID na UENF, está em Brasília, junto com 41 

professores de outras instituições, representando a Universidade na reunião do Fórum Nacional 42 

dos Coordenadores Institucionais do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 43 

(Forpibid) com a presidência da Capes e o Ministério da Educação. Disse que a Prof.ª Eliana 44 

levou as reinvindicações e mostrou a importância do PIBID. Passando ao item 03 da pauta, o 45 

Reitor colocou em apreciação as seguintes solicitações de afastamento do país: i) CI CBB 46 

s/nº, de 10/06/2015 – afastamento do Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho (sem ônus para 47 

a UENF) – visitar e apresentar seminário científico na Universidade Texas A&M, nos Estados 48 

Unidos – de 19/06 a 26/06/2015 – aprovação “ad referendum” homologada por 49 

unanimidade; ii) CI CCT s/nº, de 14/05/2015 – afastamento do Prof. Jan Schripsema (sem 50 

ônus para a UENF) – participar do 1st International Symposium on Metabolomics in Mexico e 51 

visitas técnicas a Universidades do México – de 22/06 a 03/07/2015 – aprovação “ad 52 

referendum” homologada por unanimidade, iii) CI/LEEL/CCH nº 045/2015 – afastamento da 53 

Prof.ª Sílvia Alícia Martinez (sem ônus para a UENF) – participar do III Congresso Internacional 54 

de Educação Ambiental das Comunidades e Países de Língua Portuguesa e visita técnica a 55 

Universidade de Lisboa, em Portugal – de 07/07 a 17/07/2015 – aprovado por unanimidade; 56 

iv) CI CBB nº 065/2015 – afastamento do Prof. Gustavo Lazzaro Rezende (sem ônus para a 57 

UENF) – participar da reunião da Sociedade Pan-americana para Biologia Evolutiva e 58 

Desenvolvimento, nos Estados Unidos – de 29/07 a 12/08/2015 - aprovado por unanimidade; 59 

v) CI ASSAII nº 06/2014 – afastamento do Prof. Carlos Jorge Logullo de Oliveira (sem ônus 60 

para a UENF) – participar do 25th International Conference of the World Association for the 61 

Advancement of Veterinary Parasitology – WAAVP, Liverpool, Inglaterra – de 13/08 a 62 

21/08/2015 - aprovado por unanimidade; vi) CI VICE-REITORIA s/nº, de 25/06/2015 – 63 

afastamento do Prof. Edson Corrêa da Silva (sem ônus para a UENF) – participar do 18ICPPP 64 

– 18th International Conference Photoacoustic and Photothermal Phenomena, em Novi Sad, 65 

Sérvia – de 04/09 a 11/09/2015 - aprovado por unanimidade; vii) UENF/CCTA/LFIT/HORT nº 66 

12/2015 – afastamento da Prof.ª Janie Mendes Jasmim (sem ônus para a UENF) – participar 67 

do ISHS International Symposium on Growing Media, Composting and Substrate Analysis, 68 

Viena, Áustria – de 04/09 a 14/09/2015 - aprovado por unanimidade; viii) CI CBB nº 69 

064/2015 – afastamento do Prof.ª Anna L. Okorokova Façanha (sem ônus para a UENF) – 70 

participar da 27ª Conferência Internacional sobre Genética de Leveduras e Biologia Molecular, 71 
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na Itália – de 05/09 a 16/09/2015 - aprovado por unanimidade; ix) CI CCT/LCFIS n.º 72 

063/2015 – afastamento do Técnico Israel Andrade Esquef (sem ônus para a UENF) – 73 

participar em missão de trabalho técnico no “Institut für Bauphysik”, em Stuttgart, Alemanha. – 74 

de 29/09 a 14/10/2015 - aprovado por unanimidade; x) CI CCT s/nº, de 15/06/2015 – 75 

afastamento do Prof. Marcelo Gomes da Silva (sem ônus para a UENF) – participar em missão 76 

de trabalho técnico no “Institut für Bauphysik”, Stuttgart, Alemanha – de 29/09 a 14/10/2015 - 77 

aprovado por unanimidade; xi) CI PROPPG nº 109/2015 - afastamento do Prof. Carlos 78 

Maurício Fontes Vieira (sem ônus para a UENF) – participar no Materials Science & 79 

Technology 2015 Meeting, 7th International Symposium on Green and Sustainable 80 

Technologies for Materials Manufacturing and Processing, Ohio, Estados Unidos – de 04 a 81 

07/10/2015 - aprovado por unanimidade; xii) CI ASSAII nº 07/2015 - afastamento do Prof. 82 

Carlos Jorge Logullo de Oliveira (sem ônus para a UENF) – participar do projeto CAPES no 83 

Programa Geral de Cooperação Internacional – PGCI intitulado “Cooperação entre UFRGS, 84 

UENF, UFCSPA e International Livestock Research Institute para desenvolvimento de vacinas 85 

contra carrapatos”, em Nairobi, Quênia – de 12/09 a 04/10/2015 - aprovado por unanimidade. 86 

Passando ao item 04 da pauta, o Reitor colocou em apreciação os seguintes convênios: i) 87 

Termo de Acordo de Cooperação Técnica e Científica entre a UENF e UNEMAT (Processo E-88 

26/050.794/11), que tem por objetivo estabelecer e regulamentar um programa de cooperação 89 

científica entre a UENF e a UNEMAT, nas áreas de atuação e interesses comuns. A 90 

coordenação pela UENF é da Prof.ª Rosana Rodrigues – aprovado por unanimidade; ii) 91 

Termo de Cooperação Técnica entre a UENF e a Câmara Municipal de Campos dos 92 

Goytacazes (Processo E-26/009/973/2015), que tem por objetivo o estabelecimento de 93 

princípios básicos de cooperação técnica que venham a ser desenvolvidos pelas partes, na 94 

área de avaliação, para os serviços de digitalização de obras raras de autores campistas que 95 

se encontram no acervo da Casa de Cultura Villa Maria, pertencentes à Universidade Estadual 96 

do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF. A coordenação pela UENF é do Prof. Sérgio 97 

Arruda de Moura – aprovado por unanimidade; iii) Termo de Rerratificação ao Termo de 98 

Cooperação Técnica e Científica entre a UENF, PETROBRAS e Fundação Bio Rio (Processo 99 

E-26/052.006/11), que tem por objetivo formalizar as alterações já implementadas na prática; 100 

nos moldes do Plano de Trabalho integrado, anexado a este Termo. A coordenação pela UENF 101 

é do Prof. Fernando Sérgio de Moraes - aprovado por unanimidade; iv) Termo Aditivo a 102 

Convênio entre a UENF e União, representada pelo MEC, por intermédio da Secretaria de 103 

Educação Superior (Processo E-26/009/4108/2013), que tem por objetivo a prorrogação da 104 

vigência do convênio em conformidade com o Artigo 50 da Portaria Interministerial nº 507, de 105 

24 de novembro de 2011. A coordenação pela UENF é da TNS Nilza Franco Portela - 106 

aprovado por unanimidade; v) Termo Aditivo a Convênio entre a UENF e União, 107 

representada pelo MEC, por intermédio da Secretaria de Educação Superior (Processo E-108 
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26/054.383/12), que tem por objetivo a prorrogação da vigência do convênio em conformidade 109 

com o Artigo 50 da Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011 (até 09 de 110 

novembro de 2015). A coordenação pela UENF é da PROEX/ITEP - aprovado por 111 

unanimidade; vi) Acordo de Cooperação Técnico-Científica entre a UENF e o Instituto Vital 112 

Brazil S/A (Processo E-26/009/1016/2015), que tem por objetivo estabelecer as formas e 113 

condições pelas quais os partícipes reunirão seus esforços, recursos e competências para a 114 

realização conjunta de atividades, programas e projetos de desenvolvimento científico, 115 

tecnológico e produtivo, bem como de capacitação de recursos humanos objetivando a 116 

estruturação de novas linhas de pesquisa no campo dos medicamentos biológicos e a 117 

constituição de um pipeline destes produtos, com a perspectiva de criação de plataformas de 118 

conhecimento estratégicas para o SUS visando a redução da vulnerabilidade do acesso à 119 

saúde no país. A coordenação pela UENF é da Reitoria - aprovação “ad referendum” 120 

homologada por unanimidade; vii) Termo de Cooperação entre a UENF, a PETROBRAS e a 121 

FUNDENOR (processo E-26/009/1086/2015), que tem por objetivo a união de esforços dos 122 

partícipes para o desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado “Avaliação dos efeitos 123 

causados pela invasão da lama de perfuração na caracterização de reservatórios petrolíferos 124 

através da análise de dados reais e da modelagem computacional de perfis resistivos de poço”. 125 

A coordenação pela UENF é do Prof. Antônio Abel Gonzalez Carrasquilla - aprovação “ad 126 

referendum” homologada por unanimidade; viii) Termo de Convênio entre a UENF e a 127 

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF (Processo E-26/009/1110/2015), que tem por 128 

objetivo estabelecer o intercâmbio, em mútua colaboração, por docentes, discentes, servidores 129 

técnico-administrativos e administradores, tanto da UFJF, quanto da UENF, com vistas ao 130 

desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da extensão, dos serviços e da administração 131 

universitária. A coordenação pela UENF é da Prof.ª Ana Bárbara Freitas Rodrigues - aprovado 132 

por unanimidade; ix) Termo Aditivo ao Termo de Cooperação entre a UENF, a PETROBRAS 133 

e a FUNDENOR (Processo E-26/051.448/11), que tem por objetivo dilatar o prazo por mais 330 134 

(trezentos e trinta) dias corridos, a contar a partir da data de encerramento do instrumento 135 

contratual ora aditado. A coordenação pela UENF é do Prof. Ângelus Giuseppe Pereira da 136 

Silva - aprovado por unanimidade; x) Acordo de Cooperação Mútua e Intercâmbio entre a 137 

UENF e o Instituto Politécnico de Lisboa (Processo E-26/009/1060/2015), que tem por objetivo 138 

o intercâmbio de pessoal docente, discente e técnico-administrativo; atividade de ensino, 139 

pesquisa e extensão. A coordenação pela UENF é da ASSAII/Reitoria - aprovado por 140 

unanimidade; xi) Termo de Convênio entre a UENF e a CAPES (Processo E-26/051.454/06), 141 

que tem por objetivo o apoio à formação de recursos humanos, a produção e o 142 

aprofundamento do conhecimento nos cursos de pós-graduação stricto sensu ministrados 143 

pelas Instituições de Ensino Superior – IES no âmbito do Programa de Apoio à Pós-144 

Graduação, conforme a Portaria CAPES nº 156, de 28 de novembro de 2014, e alterações 145 
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posteriores. A coordenação pela UENF é da PROPPG - aprovado por unanimidade; xii) 146 

Termo de Convênio entre a UENF e a AGEVAP (Processo E-26/050.349/11), que tem por 147 

objetivo estabelecer e regulamentar um programa de cooperação técnico acadêmica entre a 148 

AGEVAP e a instituição UENF, nas áreas de atuação e interesse comuns. A coordenação pela 149 

UENF é do TNS João Gomes de Siqueira - aprovado por unanimidade. Passando ao item 05 150 

da pauta, o Reitor colocou em apreciação a CI UENF/CCTA/Concurso Público nº 02/15, que 151 

encaminha o resultado do concurso público para Professor Associado, para a área de 152 

conhecimento em Entomologia Agrícola do Laboratório de Entomologia e Fitopatologia - LEF. 153 

Disse que o Sr. Gerson Adriano Silva foi classificado com média final 7,84. Colocado em 154 

apreciação, o resultado do concurso foi homologado por unanimidade. Passando ao item 6 da 155 

pauta, que trata do Calendário Acadêmico da Graduação e da Pós-Graduação – 2º 156 

semestre/2015, o Reitor colocou em apreciação os calendários em questão. Após discussão, o 157 

calendário do 2º semestre letivo, com início em 14/09/2015 e encerramento em 29/01/2016, foi 158 

aprovado por maioria. Passando ao item 7 da pauta, que trata do Projeto Pedagógico do Curso 159 

de Graduação em Engenharia Civil Semipresencial (processo E-26/009/585/2015), foi nomeado 160 

como relator o Prof. Carlos Henrique M. de Souza. Passando ao item 8 da pauta, que trata do 161 

Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia de Produção (processo E-162 

26/009/766/2015), foi nomeado como relator o Prof. Raul Ernesto Lopes Palácio. Passando ao 163 

item 9 da pauta, que trata do Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia 164 

Modalidade Semipresencial (processo E-26/009/765/2015), foi nomeada como relatora a Prof.ª 165 

Maria Gertrudes A. Justi da Silva. Passando ao item inserido na pauta, que trata da relatoria do 166 

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia Meteorológica/Modalidade 167 

Bimodal (processo E-26/009/457/2015), o Reitor passou a palavra ao Prof. Roberto Dutra, 168 

relator do processo. O Prof. Roberto Dutra disse que basicamente tentou complementar o 169 

parecer do Prof. José Carlos Mendonça, comparando a grade curricular proposta com a do 170 

curso de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, onde se notou uma 171 

grande similaridade, e também consultando a Resolução CNE/CES 2, que trata da carga 172 

horária mínima dos cursos de graduação presencial e a Resolução CNE/CES 11, que rege as 173 

diretrizes curriculares nacionais do curso de Graduação em Engenharia. Disse que considerou 174 

importante fazer uma breve discussão, em seu parecer, sobre a conveniência da modalidade 175 

de ensino semipresencial. Disse ainda que a ideia de combinar o Ensino à Distância - EAD com 176 

o presencial pode trazer bons frutos, se tivermos a possibilidade de compará-los. Propôs que 177 

haja um interesse no acompanhamento comparativo entre o EAD e o presencial. Relatou que 178 

fez ponderações sobre alguns preconceitos relacionados ao EAD. Disse que seu parecer é 179 

favorável ao projeto. A Prof.ª Ana Beatriz agradeceu ao relator pelo parecer. Disse que a 180 

discussão sobre a modalidade bimodal é crescente e tem sido feita de forma fervorosa na 181 

Câmara de Graduação. Contou que esta modalidade tem sido vista como um avanço, como 182 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

 
Ata da Reunião do Colegiado Acadêmico 06/07/2015 

 
 

6 

fruto de um amadurecimento, que seja encarado como a oferta de mais um curso e não como 183 

uma precarização da Instituição. A Prof.ª Justi também agradeceu ao relator e disse que se 184 

tem discutido no LENEP sobre estas questões inovadoras como o curso de Engenharia Civil 185 

Semipresencial, o curso de Engenharia Costeira, entre outros, sendo identificada a importância 186 

destas novas áreas. O Prof. Raul disse ser favorável ao Projeto, mas ressaltou que devemos 187 

ter cuidado para não encher o polo Macaé de cursos, pois há o problema da falta de 188 

servidores. Chamou a atenção para a necessidade de fortalecimento das nossas licenciaturas 189 

e também de um trabalho político com vistas à contratação de mais servidores. O Reitor 190 

explicou que todo o processo está sendo feito com muita seriedade e que a implementação de 191 

novos cursos está condicionada à contratação de novos professores e técnicos. Colocou em 192 

apreciação o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia 193 

Meteorológica/Modalidade Bimodal (processo E-26/009/457/2015), de acordo com as 194 

recomendações feitas e seguindo o parecer do relator, sendo aprovado por unanimidade. 195 

Passando ao item 10 da pauta, que trata da solicitação de afastamento para realização de 196 

Estágio Sênior, por um período de seis meses, a partir de 1º de setembro de 2015 do Prof. Paulo 197 

Sérgio Dias da Silva e autorização para a prorrogação do afastamento por mais seis meses, a 198 

partir de 01/03/2016, (CI CCT nº 96/15), o Reitor explicou que a necessidade de prorrogação 199 

junto com a liberação é devido ao fato de que a CAPES não aceita mais liberar bolsa de um ano 200 

quando o proponente tem seu afastamento, junto à sua instituição, aprovado pelo período de seis 201 

meses e posterior prorrogação por mais seis meses. O Prof. Edson informou que tramita no 202 

Consuni proposta de alteração em nossa resolução, passando as liberações para Estágio Sênior 203 

para um ano, conforme ocorre com afastamento para Pós-Doutoramento. Disse esperar que na 204 

próxima reunião do Consuni tenhamos quórum qualificado para aprovarmos tal proposta. A 205 

solicitação de afastamento para realização de Estágio Sênior e sua prorrogação por mais 206 

seis meses foram aprovadas por unanimidade. Passando ao item 11 da pauta, que trata do 207 

recurso ao COLAC de desligamento de curso no 1º semestre letivo de 2015 (CI/REIT/SECACAD 208 

nº 035//2015), a Prof.ª Ana Beatriz disse que a discente Luiza Nunes Ramos pede 209 

reconsideração do despacho dado pela Câmara de Graduação. Relatou que a discente cursa 210 

Licenciatura em Química e que foi jubilada por ter sido reprovada, por quatro vezes, na disciplina 211 

Química Geral I. Disse que a aluna ingressou com recurso para impedir a efetivação do 212 

desligamento no 1º semestre letivo de 2015, sendo que sua solicitação recebeu parecer favorável 213 

da Coordenação de Curso, mas foi indeferido pela Câmara de Graduação. Em apreciação, o 214 

recurso foi indeferido com uma abstenção. Passando ao item 12 da pauta, o Reitor colocou em 215 

apreciação a CI CCD 035/2015, que encaminha os seguintes enquadramentos: Prof. Alessandro 216 

Coutinho Ramos (faixa XVII / padrão 5); Prof. André de Oliveira Carvalho (faixa XV / padrão 3); 217 

Prof. André Lacerda de Abreu Oliveira (faixa XVII / padrão 5); Prof. Antonio Gesualdi Júnior (faixa 218 

XV / padrão 5); Prof. Carlos Eduardo Batista de Souza (faixa XV / padrão 5); Prof.ª Glícia Gravitol 219 
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Gaspar (faixa XIV / padrão 5); Prof. Djalma Souza (faixa XV / padrão 3); Prof. Gerson Tavares do 220 

Carmo (faixa XVI / padrão 5); Prof. Gilberto Lourenço Gomes (faixa XVII / padrão 3); Prof. Helio 221 

Jorge Portugal Severiano Ribeiro (faixa XVII / padrão 5);Prof. Manuel Antonio Molina Palma (faixa 222 

XVII / padrão 5); Prof.ª Virgínia Silva Carvalho (faixa XVI / padrão 5); – os enquadramentos foram 223 

aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às 224 

dezesseis horas e quarenta minutos, agradecendo a presença de todos. 225 

 226 

 227 
                  Prof. Silvério de Paiva Freitas                         Daliane da Mata Almeida 228 
                                    Reitor                                                   Secretária ad hoc  229 


