
 
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 03/08/2015 

 
 

1 

 

ATA DA 195ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

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

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

da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 194ª reunião; 02 - Informes; 03 - Afastamentos do país; 3 

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

Lei 4.800 e Portaria 009/2008; 06 - Perfil de vaga de concurso público para Professor Associado do 5 

LBR/CBB (CI CBB nº 077/2015); 07 - Mudança de perfil de vaga de concurso público para Professor 6 

Titular do LCL/CCH (CI LCL/UENF nº 32/2015); 08 - Solicitação de mudança de nome de Laboratório 7 

(CI Direção/CCH nº 040/15); 09 - Solicitação de bolsa de professor visitante (E-26/009/1203/2015), 10 - 8 

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – parecer da relatoria; 11 - Projeto Pedagógico do 9 

Curso de Graduação em Engenharia Civil Semipresencial (processo E-26/009/585/2015) – parecer da 10 

relatoria; 12 - Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia de Produção 11 

(processo E-26/009/766/2015) – parecer da relatoria; 13 - Projeto Político Pedagógico do Curso de 12 

Licenciatura em Pedagogia Modalidade Semipresencial (processo E-26/009/765/2015) - parecer da 13 

relatoria; 14 - Assuntos Diversos. Estavam presentes: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que 14 

presidiu a reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira - 15 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Rita da Trindade Ribeiro Nobre Soares – Pró-16 

Reitora de Graduação em exercício; Profª Daniela Barros de Oliveira - representante dos Chefes de 17 

Laboratório do CCTA; Prof. Carlos Eduardo Batista de Souza – representante suplente dos Chefes 18 

de Laboratório do CCH; Profª Simonne Teixeira – representante dos Chefes de Laboratório do 19 

CCH; Profª Anna L. Okorokova Façanha – representante dos Chefes de Laboratório do CBB; Profª 20 

Maria Gertrudes A. Justi da Silva - representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Rodrigo 21 

Tavares Nogueira - representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Cláudio Roberto 22 

Marciano – representante dos docentes do CCTA; Prof. Raul Ernesto Lopes Palacio - representante 23 

dos docentes do CCT; Prof. Leonardo Rogério Miguel – representante suplente dos docentes do 24 

CCH; Profª Kátia Valevski Sales Fernandes - representante dos docentes do CBB; Prof. Carlos 25 

Henrique M. de Souza – representante da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Isabel 26 

Candia Nunes Cunha – representante da Câmara de Graduação; Sr. Braullio da Paz Fontes – 27 

representante dos discentes da Graduação; Sr. Claudinei Campos Junior - representante dos 28 

discentes da Graduação. Participou, como convidado, o Sr. Ricardo Pohlmann – técnico 29 

administrativo da Agência de Inovação. Justificou ausência: Profª Célia Raquel Quirino. O Reitor 30 

agradeceu a presença de todos. Solicitou a inserção na pauta de edital de vagas de pós-graduação 31 

do Programa de Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo e, também, de vagas para o 32 

vestibular do CEDERJ. A solicitação foi aprovada. Passando ao item 01 da pauta, o Reitor colocou 33 

em apreciação a minuta da ata da 194ª reunião, sendo aprovada por unanimidade. Foi solicitada 34 

inversão de pauta, para tratar do item 13, cuja relatora, Profª Maria Gertrudes, compõe a comissão 35 

eleitoral para escolha de Reitor e Vice-reitor e precisa participar de reunião da referida comissão. A 36 
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solicitação de inversão de pauta foi aprovada. Passando ao item 13 da pauta, a Profª Maria 37 

Gertrudes fez a leitura de seu parecer, favorável à aprovação do Projeto Político Pedagógico do 38 

Curso de Licenciatura em Pedagogia Modalidade Semipresencial (processo E-26/009/765/2015). O 39 

Prof. Carlos Henrique informou que assumimos o curso da UniRio, que está em andamento, e 40 

precisamos oficializar neste Colegiado. Acrescentou que são poucos recursos de laboratório 41 

utilizados, sendo especificamente matérias teóricas. Ressaltou que há muita demanda para o curso. 42 

Em apreciação, o Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia - Modalidade 43 

Semipresencial foi aprovado por unanimidade. Passando ao item 2 da pauta, o Prof. Edson 44 

informou que a UENF participou da Câmara de Internacionalização da ABRUEM. Disse que a 45 

ABRUEM tem trabalhado bastante para obtenção de recursos federais para as universidades 46 

estaduais e municipais. Acrescentou que em 13 e 14 de julho houve reunião da referida Câmara e 47 

tratou-se de mobilidade estudantil, para permitir aos estudantes participarem de disciplinas 48 

oferecidas pelas universidades associadas à ABRUEM. O Prof. Raul falou de dificuldades 49 

enfrentadas por duas estudantes que cursam Física a distância e alegaram a necessidade de 50 

interação com o professor. Disse que sugeriu que cursassem a disciplina aqui, mas elas 51 

responderam que há diferença nas grades. O Prof. Carlos Henrique disse que hoje se fala 52 

bastante em inserção curricular, pois recebemos atualmente estudantes de diversos perfis. O Sr. 53 

Ricardo Pohlmann informou que a PGE, em julho, baixou resolução em que se obriga licitação 54 

para fundação, em caso de convênios de despesa. Esclareceu que nossos convênios são de 55 

receita. O Sr. Braullio informou que o DCE fez eleições e preencheu suas representações no 56 

COLAC e CONSUNI. Passando ao item 03 da pauta, o Reitor colocou em apreciação as seguintes 57 

solicitações de afastamento do país: i) CI GMT/LEEA nº 017/2015 – afastamento do Prof. Geraldo 58 

Marcio Timóteo (sem ônus para a UENF) – participar do XII Congresso Nacional de Ciência Política, 59 

na Argentina – de 10 a 18/08/2015 – aprovado por unanimidade; ii) CI LESCE/CCH/UENF nº 60 

37/15 – afastamento da Profª Marinete dos Santos Silva (sem ônus para a UENF) – participar do I 61 

Congresso Latinoamericano de Teoria Social, na Argentina – de 17 a 22/08/2015 – aprovado por 62 

unanimidade, iii) CI LCA/CBB nº 045/2015 – alteração da data de afastamento da Profª Ilana 63 

Rosental Zalmon (sem ônus para a UENF) – participar da 53
th
 Estuarine and Coastal Shelf Science 64 

Conference, na Inglaterra – alterar o período de 02 a 12/09/2015 para o período de 24/08 a 65 

02/09/2015 – aprovado por unanimidade; iv) CI UENF/CCTA/LRMGA nº 037/2015 – afastamento 66 

da Profª Isabel Candia Nunes da Cunha (sem ônus para a UENF) – participar do 18
th
 EVSSAR 67 

Congress, na Alemanha – de 05 a 14/09/2015 - aprovado por unanimidade; v) CI LEEL/CCH nº 68 

76/2015 – afastamento do Prof. Gerson Tavares do Carmo (sem ônus para a UENF) – participar do 69 

VII Encontro de Portalegre: os desafios da comunicação em contextos societais afectados pela 70 

crise, perturbações, mal entendidos e desacordos, em Portugal – de 07 a 15/09/2015 - aprovado 71 

por unanimidade; vi) CI LENEP/CCT/UENF nº 058/2015 – afastamento da Profª Eliane Soares de 72 

Souza (sem ônus para a UENF) – participar do 27
th
 International Meeting on Organic Geochemistry 73 

(IMOG 2015), na República Tcheca – de 12 a 18/09/2015 - aprovado por unanimidade; vii) CI 74 

LENEP/CCT/UENF nº 059/2015 – afastamento da Profª Georgiana Feitosa da Cruz (sem ônus para 75 
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a UENF) – participar do 27
th
 International Meeting on Organic Geochemistry (IMOG 2015), na 76 

República Tcheca – de 12 a 20/09/2015 - aprovado por unanimidade; viii) CI LENEP/CCT/UENF 77 

nº 060/2015 – afastamento do TNS Laércio Lopes Martins (sem ônus para a UENF) – participar do 78 

27
th
 International Meeting on Organic Geochemistry (IMOG 2015), na República Tcheca – de 12 a 79 

20/09/2015 - aprovado por unanimidade; ix) CI UENF/CCTA/LTA nº 030/15 – afastamento do 80 

Prof. Victor Haber Perez (sem ônus para a UENF) – participar do 2
nd

 International Conference on 81 

Past and Present Research Systems of Green Chemistry, nos Estados Unidos – de 12 a 21/09/2015 82 

- aprovado por unanimidade; x) CI LCL/UENF nº 33/2015 – afastamento do Prof. Julio Esteves 83 

(sem ônus para a UENF) – participar do Congresso Kant Internacional, na Áustria – de 18 a 84 

27/09/2015 - aprovado por unanimidade; xi) CI UENF/CCTA/LCCA 017/15 – afastamento da Profª 85 

Paula A. Di Filippo (sem ônus para a UENF) – participar do 14
th
 World Equine Veterinary Congress 86 

in Guadalajara, no México – de 06 a 14/10/2015 - aprovado por unanimidade; xii) CI 87 

UENF/CCTA/LSA/SA nº 023/15 - afastamento da Profª Ana Bárbara Freitas Rodrigues (sem ônus 88 

para a UENF) – participar de visita ao Departamento de Anatomia da Faculdade de Ciências 89 

Médicas da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal– de 03 a 06/11/2015 - aprovado por 90 

unanimidade; xiii) CI LAMET nº 023/2015 – afastamento da Profª Maria Gertrudes Alvarez Justi da 91 

Silva (sem ônus para a UENF) – participar do 15
th
 European Meteorological Society Annual Meeting 92 

e da 12
th
 European Conference on Applications of Meteorology, na Bulgária – de 04 a 14/09/2015 - 93 

aprovado por unanimidade; xiv) CI FSA-LECIV 33/2015 – afastamento do Prof. Fernando Saboya 94 

Albuquerque Junior (sem ônus para a UENF) – participar do XVI European Congresso Soil 95 

Mechnics and Geotechnical Engineering, na Escócia – de 11 a 19/09/2015 - aprovado por 96 

unanimidade; xv) CI LENEP/CCT/UENF nº 080/2015 – afastamento do Prof. Adolfo Puime Pires 97 

(sem ônus para a UENF) – participar da Annual Technical Conference and Exhibition, nos Estados 98 

Unidos – de 25/09 a 02/10/2015 - aprovado por unanimidade; xvi) CI LENEP/CCT/UENF nº 99 

078/2015 – afastamento da Profª Roseane M. Misságia (sem ônus para a UENF) – participar do 85
th
 100 

Annual Meeting, nos Estados Unidos – de 16 a 25/10/2015 - aprovado por unanimidade; xvii) CI 101 

LENEP/CCT/UENF nº 077/2015 – afastamento do Prof. Marco Antonio Rodrigues de Ceia (sem 102 

ônus para a UENF) - participar do 85
th
 Annual Meeting, nos Estados Unidos – de 16 a 25/10/2015 - 103 

aprovado por unanimidade; xviii) CI LENEP/CCT/UENF nº 061/2015 – afastamento do Prof. 104 

Viatcheslav Ivanovich Priimenko (sem ônus para a UENF) – participar da Conferência Internacional 105 

Advanced Mathematics, Computations and Applications 2015 e atividades de pesquisa, na Rússia – 106 

de 17 a 26/10/2015 - aprovado por unanimidade. Passando ao item 04 da pauta, o Reitor 107 

colocou em apreciação os seguintes convênios: i) Termo Aditivo a Convênio entre a UENF e 108 

CAPES (Processo E-26/050.835/10), que tem por objetivo prorrogar a vigência do convênio até 31 109 

de março de 2016 (6º Termo Aditivo). A coordenação pela UENF é da PROGRAD – aprovado por 110 

unanimidade; ii) Convênio entre a UENF e a CAPES (Processo E-26/009/1195/2015), que tem por 111 

objetivo a aquisição de equipamentos destinados à melhoria da infraestrutura de pesquisa científica 112 

e tecnológica nos programas de pós-graduação recomendados pela CAPES, em conformidade com 113 

o Plano de Trabalho. A coordenação pela UENF é da PROPPG – aprovado por unanimidade. 114 
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Passando ao item 05 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a CI CCCTA 004/2015, com 115 

progressão diferenciada do servidor Marcos Barbosa do Espírito Santos (faixa XIII / padrão 5) – 116 

progressão diferenciada aprovada por unanimidade. Passando ao item 6 da pauta, o Reitor 117 

colocou em apreciação o perfil de 01 vaga de concurso público para Professor Associado do 118 

LBR/CBB (CI CBB nº 077/2015), para a área de “Imunologia das doenças infecto-parasitárias”, sendo 119 

aprovado por unanimidade. Passando ao item 7 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a 120 

mudança de perfil de 01 vaga de concurso público para Professor Titular do LCL/CCH (CI LCL/UENF 121 

nº 32/2015), alterando para a área de conhecimento “Filosofia”; linha de atuação “Filosofia e Ciências 122 

Humanas”; requisito: “Doutorado em Filosofia e/ou áreas afins”. O Prof. Carlos Eduardo disse que 123 

não houve candidato inscrito para o perfil anterior. Disse que resolvemos mudar o nome do 124 

Laboratório e o novo perfil é mais adequado. Em apreciação, o novo perfil de vaga foi aprovado 125 

por unanimidade. Passando ao item 8 da pauta, que trata de solicitação de mudança de nome de 126 

Laboratório (CI Direção/CCH nº 040/15), o Prof. Carlos Eduardo disse que muitos professores se 127 

aposentaram e os novos entraram na instituição com pensamento no curso de Filosofia. Acrescentou 128 

que oferecemos um conjunto de disciplinas obrigatórias todos os semestres e com o curso de 129 

Filosofia os professores ficariam sobrecarregados. Disse que a solicitação também é para 130 

diferenciar o nome do Laboratório do nome do Programa de Pós-Graduação em Cognição e 131 

Linguagem. A Profª Simonne considerou que devemos observar melhor a questão de aprovarmos 132 

cursos e depois esperar a implementação dos mesmos. Ressaltou que é louvável a atitude do 133 

Laboratório de Cognição e Linguagem. O Prof. Carlos Henrique considerou que as vagas somente 134 

serão liberadas pelo Governo se abrirmos frente, apresentando as demandas. O Prof. Edson 135 

ressaltou que nenhum curso foi aberto na UENF de forma irresponsável. O Prof. Carlos Eduardo 136 

disse que não demandaremos o curso neste momento por não termos professores para assumi-lo. 137 

O Reitor considerou que mesmo havendo algumas divergências a UENF vai avançando. Colocou 138 

em apreciação a solicitação de alteração do nome do Laboratório de Cognição e Linguagem, 139 

passando para Laboratório de Filosofia e Ciências Humanas (LAFICH). A solicitação foi aprovada 140 

por unanimidade. Passando ao item 9 da pauta, que trata de solicitação do LENEP para concessão 141 

de bolsa de professor visitante ao Prof. Álvaro Marcello Marco Peres (E-26/009/1203/2015), o Reitor 142 

informou que o CCT não tem mais vaga disponível para implementar bolsa de Professor Visitante, mas 143 

que podemos aprovar no mérito, sem a implementação. O Prof. Carlos Henrique observou que uma 144 

vaga do CCH havia sido cedida provisoriamente ao CCT, mas agora já há candidato para esta vaga 145 

no Centro, não sendo mais possível a cessão. Em apreciação, a solicitação do LENEP/CCT foi 146 

aprovada no mérito, ressalvando a impossibilidade de implementação da bolsa. Passando ao 147 

item 10 da pauta, o Reitor informou que o parecer referente ao Plano de Desenvolvimento Institucional 148 

– PDI ainda não foi finalizado pelos relatores. Passando ao item 11 da pauta, que trata do Projeto 149 

Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia Civil Semipresencial (processo E-150 

26/009/585/2015), o Prof. Carlos Henrique, relator do processo, fez a leitura de seu parecer, favorável 151 

à aprovação. Destacou que o curso tem previsão de duração de 10 semestres, podendo até ser 9 152 

semestres e que há previsão no projeto de laboratório móvel, disponibilizado com recursos federais. O 153 
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Sr. Braullio informou que o coordenador, Prof. Paulo Maia, já declarou que somente haverá interesse 154 

da Universidade se o curso tiver todas as condições para seu início. O Prof. Raul informou que a 155 

responsabilidade da infraestrutura é do Consórcio, que é quem demandou o curso ao Laboratório. Em 156 

apreciação, o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia Civil Semipresencial foi 157 

aprovado por unanimidade. Passando ao item 12 da pauta, o Reitor informou que o parecer do 158 

relator, referente ao Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia de Produção 159 

(processo E-26/009/766/2015), ainda não foi finalizado. Passando ao item 14 da pauta, o Reitor 160 

colocou em apreciação o quantitativo de vagas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 161 

Reservatório e de Exploração para o 2º semestre de 2015. O Prof. Carlos Maurício informou que são 162 

09 vagas de Doutorado, aprovadas pela CPPG e não haverá bolsas UENF e sim ANP. Disse que o 163 

processo seletivo será em agosto. Em apreciação, o quantitativo de vagas foi aprovado por 164 

unanimidade. O Reitor colocou em apreciação o quadro de vagas para o vestibular CEDERJ 2016/1. 165 

A Profª Rita informou que são 684 vagas, distribuídas entre os diversos polos atendidos pela UENF, 166 

sendo 345 vagas em Licenciatura em Ciências Biológicas, 139 vagas em Licenciatura em Química e 167 

200 vagas em Licenciatura em Pedagogia. Em apreciação, o quadro de vagas foi aprovado por 168 

unanimidade. O Prof. Raul informou que um novo polo do CEDERJ foi criado em Nova Iguaçu e 169 

mesmo com o preenchimento das vagas no referido polo não tem sido possível o aproveitamento dos 170 

demais candidatos, por exemplo, em Paracambi. O Prof. Carlos Henrique informou que já foi 171 

realizada a seleção para estrangeiros no Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem. 172 

Nada mais havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às quinze horas e cinquenta e cinco minutos, 173 

agradecendo a presença de todos. 174 

 175 

 176 
                  Prof. Silvério de Paiva Freitas                         Carlos André Pereira Baptista 177 
                                    Reitor                                                       Secretário ad hoc  178 


