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ATA DA 196ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às quatorze horas e quinze minutos, 1 

realizou-se, na sala de reuniões da Reitoria, a centésima nonagésima sexta reunião do Colegiado 2 

Acadêmico, para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 195ª reunião; 02 - Informes; 03 - 3 

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

docentes – Lei 4.800/06 e Portaria Reitoria 009/2008; 06 - Perfis de vagas de concurso público para 5 

Professor Associado e Professor Titular (CI CCT nº 118/15); 07 – Resultado de concurso público para 6 

Professor Associado do LBCT/CBB (processo E-26/009/1361/2015); 08 – Solicitação de afastamento 7 

para realização de Pós-Doutoramento (CI PROPPG nº 141/2015); 09 – Criação do Programa de 8 

Auxílio Moradia (processo E-26/009/608/2014); 10 – Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – 9 

parecer da relatoria; 11 – Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia de 10 

Produção (processo E-26/009/766/2015) – parecer da relatoria; 12 - Assuntos Diversos. Estavam 11 

presentes: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Carlos Maurício 12 

Fontes Vieira - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof.ª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora 13 

de Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 14 

Comunitários; Prof.ª Daniela Barros de Oliveira - representante dos Chefes de Laboratório do 15 

CCTA; Profª Simonne Teixeira – representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof.ª Anna L. 16 

Okorokova Façanha – representante dos Chefes de Laboratório do CBB; Prof. Fernando Sérgio de 17 

Moraes – representante suplente dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Rodrigo Tavares 18 

Nogueira - representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Cláudio Roberto Marciano – 19 

representante dos docentes do CCTA; Prof. Raul Ernesto Lopes Palacio - representante dos 20 

docentes do CCT; Prof. Leonardo Rogério Miguel – representante suplente dos docentes do CCH; 21 

Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes - representante dos docentes do CBB; Prof. Carlos Henrique 22 

M. de Souza – representante da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof.ª Marina Satika 23 

Suzuki – representante suplente da Câmara de Graduação; Sr. Braullio da Paz Fontes – 24 

representante dos discentes da Graduação; Sr. Claudinei Campos Junior - representante dos 25 

discentes da Graduação. Participaram, como convidados, Prof. Manuel Vazquez Vidal Júnior – 26 

Chefe de Gabinete e o Sr. Ricardo Pohlmann – técnico administrativo da Agência de Inovação. O 27 

Reitor agradeceu a presença de todos. Passando ao item 01 da pauta, o Reitor colocou em 28 

apreciação a minuta da ata da 195ª reunião, sendo aprovada com duas abstenções. Passando ao 29 

item 2 da pauta, o Reitor deu os seguintes informes: i) na avaliação do Guia do Estudante deste ano, 30 

tivemos nove cursos que receberam entre quatro e cinco estrelas; ii) de 31/08 a 04/09/2015 foi 31 

realizada a Semana do Produtor Rural (Seprodutor), com a oferta de quarenta e sete cursos e mais de 32 

mil e cem inscritos; iii) no dia 26/08/2015, no Centro de Convenções da UENF, foi realizada a 33 

solenidade de fundação do Parque Tecnológico do Norte Fluminense (PTFN), com assinatura da ata 34 

de criação, pelas dezessete instituições participantes; iv) no dia 09/09/2015 houve reunião do 35 

Conselho Curador, na Casa de Cultura Villa Maria, onde foram apresentados aos Conselheiros alguns 36 



 
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 14/09/2015 

 
 

2 

projetos desenvolvidos na casa, como o “Arte na Escola” e o trabalho de digitalização do acervo do 37 

jornalista e escritor campista Gastão Machado, projeto este em parceria com a Câmara Municipal de 38 

Campos. Foi tratada a dificuldade que temos tido para a restauração da casa. Foram apresentados os 39 

diversos setores que funcionam nos prédios anexos à casa, como a sala de leitura, a videoteca, a sala 40 

de informática; v) recebemos um e-mail da Coordenadora Institucional do PIBID/UENF, Prof.ª Eliana 41 

C. França Luquetti, informando que foi revista e aprovada pela CAPES a nossa solicitação de 42 

reconsideração em relação ao corte de vinte vagas de bolsas PIBID/Química; vi) no dia 09/09/2015 43 

foi lançada a versão teste do Sistema Acadêmico da UENF. Solicitou a inclusão na pauta de um 44 

documento da Fundação CECIERJ/CEDERJ, que trata de Acordo de Cooperação Técnica do 45 

Consórcio CEDERJ com a UENF. A solicitação de inclusão foi aprovada e passou-se a tratar deste 46 

tema. A Prof.ª Ana Beatriz relatou que se tratava de um Acordo de Cooperação Técnica existente 47 

entre as instituições públicas de Ensino Superior e a Fundação CECIERJ. Disse que firmamos este 48 

acordo desde o ano 2000 e que a cada cinco anos faz-se necessária sua renovação. Disse que, por 49 

atraso de tramitação da SECTI, temos urgência na renovação do acordo, cuja vigência encerrou-se 50 

em 21/06/2015. O Reitor explicou que estamos trazendo a renovação do acordo para apreciação 51 

do Colegiado, antes da tramitação na AGIUENF e ASJUR, devido à urgência. A renovação do 52 

Acordo de Cooperação Técnica foi aprovada com uma abstenção. Foi solicitada inversão de 53 

pauta, para tratar do item 04, antes do item 03. A solicitação de inversão de pauta foi aprovada. 54 

Passando ao item 04 da pauta, o Reitor colocou em apreciação os seguintes convênios: i) Acordo 55 

de cooperação técnica e apoio recíproco entre a UENF e Instituto Arte na Escola (Processo E-56 

26/050.523/05), que tem por objetivo renovar a integração do Conveniado na Rede Arte na Escola 57 

(RAE), por meio de instrumentos firmados com o Instituto, visando, em conjunto, a disseminação do 58 

Programa Arte na Escola (PAE). A Coordenação pela UENF é do Prof. Paulo Roberto Nagipe – 59 

aprovado com uma abstenção; ii) Termo Aditivo a Convênio entre a UENF e a União 60 

(representada pelo Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Superior) 61 

(Processo E-26/009/4108/2013), que tem por objetivo a prorrogação da vigência do convênio em 62 

conformidade com o Artigo 50 da Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011. A 63 

Coordenação pela UENF é da TNS Nilza Franco Portela – aprovado com duas abstenções; iii) 64 

Acordo de Cooperação Mútua entre a UENF e a Universidade da Amazônia (Colômbia) (Processo 65 

E-26/009/1422/2015), que tem por objetivo desenvolver relações de colaboração entre a 66 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro e a Universidade da Amazônia, 67 

estabelecendo, inicialmente, uma troca de informações. Periodicamente, cada instituição deverá 68 

fornecer à outra, informação sobre todos os projetos de pesquisa de interesse mútuo em que eles 69 

podem estar envolvidos. A Coordenação pela UENF é da Assessoria de Assuntos Internacionais e 70 

Institucionais (ASSAII) - aprovado por unanimidade; iv) Termo de Cooperação 71 

0050.0098204.15.9, entre a UENF, PETROBRAS e FUNDENOR (Processo E-26/009/1450/2015), 72 

que tem como objetivo a união dos esforços dos partícipes para o desenvolvimento do Projeto de 73 

P&D intitulado “Avaliar alternativas de aumento da capacidade de carga dos pontos fixos de 74 

sistemas de ancoragem via uso de grupo de estacas ou através de melhoramento térmico das 75 
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propriedades de resistência do solo de fundação/SOLUÇÕES OTIMIZADAS DE PONTOS FIXOS 76 

DE ANCORAGEM”. A Coordenação pela UENF é do Prof. Fernando Saboya de Albuquerque Júnior 77 

- aprovado por unanimidade. Passando ao item 03 da pauta, o Reitor colocou em apreciação as 78 

seguintes solicitações de afastamentos do país: i) CI LEEA-UESI/08/15 - afastamento do Prof. 79 

Marcelo Carlos Gantos (sem ônus para a UENF) – visita técnica ao “Centro em Rede de 80 

Investigação em Antropologia de Lisboa”, em Portugal – de 14 a 21/09/2015 - aprovação “ad 81 

referendum” homologada por unanimidade; ii) CI/CCT/LCMAT nº 076/2015 – afastamento do 82 

Prof. Luis Antonio Rivera Escriba (sem ônus para a UENF) – participar do “VII Congresso 83 

Internacional de Computación y Telecomunicaciones – Comtel 2015”, no Peru – de 19 a 27/09/2015 84 

– aprovado por unanimidade; iii) C.I. CBB nº 091/2015 – afastamento do Prof. Leando Rabello 85 

Monteiro (sem ônus para a UENF) – ministrar palestra no “3º Encuentro de Morfometría 86 

Geométrica”, na Argentina – de 22 a 26/09/2015 – aprovado por unanimidade; iv) CI CCT/LCFIS 87 

Nº 099/2015 - afastamento do Prof. Marcelo de Oliveira Souza, (sem ônus para a UENF) – 88 

participar do “Universe Awareness International Workshop”, na Holanda – de 05 a 09/10/2015 – 89 

aprovado por unanimidade; v) CI LENEP/CCT/UENF Nº 090/2015 – afastamento do Prof. Antonio 90 

Abel Gonzales Carrasquilla, (sem ônus para a UENF) – visita técnica à Baker Hughes em Houston 91 

e participação do “85
th
 Annual Meeting”, em N. Orleans, nos USA– de 18 a 23/10/2015 – aprovado 92 

por unanimidade; vi) CI CCTA/LMGV nº 26/15 - afastamento do Prof. Eliemar Campostrini, (sem 93 

ônus para a UENF) – ministrar curso sobre fisiologia de mamoeiro na Universidade de Almeria, na 94 

Espanha– de 22/10 a 02/11/2015 – aprovado por unanimidade; vii) CI UENF/CCTA/LRMGA nº 95 

052/2015 - afastamento do Prof. Angelo José Burla Dias, (sem ônus para a UENF) – ministrar 96 

palestra na “V Jornada de Avances de Investigación y II Seminário Internacional em Producción y 97 

Ciência Animal”, no Instituto Universitário de La Paz, Colômbia – de 24/10 a 01/11/2015 – 98 

aprovado por unanimidade; viii) CI PROPPG s/nº, datada de 25/08/2015 – afastamento do Prof. 99 

Carlos Maurício Fontes Vieira (sem ônus para a UENF) – participar do “TMS 2016 145th Annual 100 

Meeting & Exhibition, Simpósio Rewas 2016, subseção – Enabling Sustainability through Materials 101 

Processing and Waste Valorization”, nos Estados Unidos – de 12 a 19/02/2016 – aprovado por 102 

unanimidade. O Reitor informou ao Colegiado que foram solicitados os cancelamentos dos 103 

seguintes afastamentos aprovados no COLAC: i) CI LAMET Nº 028/2015 - a Profª Maria Gertrudes 104 

Alvarez Justi da Silva solicita cancelamento do seu pedido de afastamento, requerido na “CI 105 

LAMET nº 023/2015 – afastamento (sem ônus para a UENF) – participar do 15th European 106 

Meteorological Society Annual Meeting e da 12th European Conference on Applications of 107 

Meteorology, na Bulgária – de 04 a 14/09/2015; ii) C.I. CBB nº 094/2015 – encaminha a “CI CBB 108 

LFBM/036/15”, na qual a Profª Anna L. Okorokova Façanha solicita o cancelamento do seu 109 

pedido de afastamento requerido na “CI CBB nº 064/2015 – afastamento da (sem ônus para a 110 

UENF) – participar da 27ª Conferência Internacional sobre Genética de Leveduras e Biologia 111 

Molecular, na Itália – de 05/09 a 16/09/2015”; iii) CI CCT/LCFIS Nº 104/2015 – solicita 112 

cancelamento dos pedidos de afastamentos requeridos na “CI CCT s/nº, de 15/06/2015 –113 

afastamento do Prof. Marcelo Gomes da Silva (sem ônus para a UENF) – participar em missão de 114 
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trabalho técnico no “Institut für Bauphysik”, Stuttgart, Alemanha – de 29/09 a 14/10/2015 e CI 115 

CCT/LCFIS n.º 063/2015 – afastamento do Técnico Israel Andrade Esquef (sem ônus para a 116 

UENF) – participar em missão de trabalho técnico no “Institut für Bauphysik”, em Stuttgart, 117 

Alemanha. – de 29/09 a 14/10/2015. Passando ao item 05 da pauta, o Reitor colocou em 118 

apreciação a CI CCD 047/2015, com progressão diferenciada do docente Márcio Manhães Foly 119 

(faixa XVII / padrão 5) e com enquadramento da docente Maria Clareth Gonçalves Reis (faixa XV / 120 

padrão 5) - progressão diferenciada e enquadramento aprovados por unanimidade. Passando 121 

ao item 6 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a CI CCT Nº 118/15, que trata de perfis de 122 

vagas para Concurso de Professor Associado, sendo 01 vaga do LAMET para a área de 123 

“Meteorologia”, 01 vaga do LCFIS, para a área de “Física Aplicada” e 01 vaga do LCMAT, para a 124 

área de “Ciência da Computação”, e 01 vaga de Professor Titular do LAMAV, para a área de 125 

“Materiais e Meio Ambiente”, informando que houve aprovação “ad referendum” deste Colegiado 126 

para que o processo pudesse ser apreciado pelo CONSUNI em sua última reunião - aprovações 127 

“ad referendum” homologadas por unanimidade. Passando ao item 7 da pauta, o Reitor colocou 128 

em apreciação o resultado do concurso público para Professor Associado, para a área de 129 

conhecimento “Morfologia e Fisiologia Animal”, do LBCT/CBB (processo E-26/009/1361/2015), 130 

informando que não houve candidatos aprovados no referido concurso – resultado homologado por 131 

unanimidade. Passando ao item 8 da pauta, que trata da solicitação de afastamento para realização 132 

de Pós-Doutoramento (CI PROPPG nº 141/2015), o Reitor passou a palavra ao Prof. Carlos Maurício 133 

para explanação da CI. O Prof. Carlos Maurício disse que se tratava do afastamento do Prof. Fábio 134 

da Costa Henry para realização de Estágio Pós-Doutoral, no período de 29/10/2015 a 31/10/2016, 135 

aprovado pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG). A Prof.ª Daniela Barros comunicou ao 136 

Colegiado que o professor em questão passa por problemas de saúde na família e, por este fato, sua 137 

saída, na data solicitada, não será possível. Sugeriu a aprovação pelo mérito até que a nova data seja 138 

definida. O Reitor colocou em apreciação a aprovação, pelo mérito, da solicitação de afastamento para 139 

realização de Pós-Doutoramento, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Passando ao item 9 140 

da pauta, que trata da Criação do Programa de Auxílio Moradia (processo E-26/009/608/2014), o 141 

Reitor passou a palavra ao Prof. Manuel. O Prof. Manuel explicou que a Assessoria Jurídica da UENF 142 

(ASJUR) fez uma ressalva à minuta, apontando conflito com a resolução COLAC nº 002/2010, ante 143 

sua recente alteração pela Resolução COLAC nº 002/2014. O Prof. Manuel propôs a aprovação do 144 

indicativo da ASJUR e a sinalização deste Colegiado de que depois também seja tratada a inserção da 145 

Pós-Graduação. O Reitor colocou em apreciação a sugestão do Prof. Manuel, sendo a mesma 146 

aprovada por unanimidade. Passando ao item 10 da pauta, que trata do parecer da relatoria do 147 

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, o Reitor passou a palavra ao Prof. Carlos Henrique, um 148 

dos relatores do processo. O Prof. Carlos Henrique disse que, junto com o Prof. Leonardo Miguel e a 149 

Prof.ª Daniela Barros, fez uma análise de todas as informações e documentos apensados ao 150 

PDI/UENF para emissão do parecer. Leu as observações feitas no parecer e parabenizou a iniciativa 151 

de elaboração do PDI. A Prof.ª Ana Beatriz disse que foi um trabalho feito por muitas mãos e 152 

agradeceu aos relatores pela contribuição. Salientou que este documento é um projeto em construção 153 



 
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 14/09/2015 

 
 

5 

e que servirá como um norteador. Destacou que o mesmo, durante sua elaboração, fora encaminhado 154 

aos Coordenadores para que contribuíssem com sugestões. Disse que o PDI continua aberto para 155 

contribuições. O Reitor colocou em apreciação o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, sendo 156 

aprovado por unanimidade. Passando ao item 11 da pauta, que trata do Projeto Político Pedagógico 157 

do Curso de Graduação em Engenharia de Produção (processo E-26/009/766/2015), o Prof. Raul, 158 

relator do processo, fez a leitura de seu parecer, favorável à aprovação. Em apreciação, o Projeto 159 

Político Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia de Produção foi aprovado por 160 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às quinze horas e trinta 161 

minutos, agradecendo a presença de todos. 162 

 163 
 164 
 165 
 166 
 167 
                  Prof. Silvério de Paiva Freitas                            Daliane da Mata Almeida 168 
                                    Reitor                                                       Secretária ad hoc  169 


