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ATA DA 181ª REUNIÃO DO COLEGIADO ACADÊMICO 

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às quatorze horas, realizou-se, na 1 
sala de reuniões da Reitoria, a centésima octogésima primeira reunião do Colegiado 2 
Acadêmico, para tratar da seguinte pauta: 01 - Aprovação da ata da 180ª reunião; 02 - Informes; 3 
03 - Afastamentos do país; 04 - Aprovação de convênios; 05 – Calendários acadêmicos; 06 – 4 
Solicitações de afastamentos para realização de estágio sênior: Prof. Fábio Cunha Coelho (CI 5 
PROPPG nº 113/2014); Prof. Richard Ians Samuels (CI PROPPG nº 114/2014); Profª Marinete 6 
Pinheiro Carrera (CI PROPPG nº 115/2014); 07 - Perfil de vaga de concurso público para 7 

Professor Associado (CI CCT nº 056/14); 08 - Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em 8 
Ciências Sociais; 09 - Proposta de Doutorado em Políticas Sociais; 10 - Assuntos Diversos. 9 
Estavam presentes: Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-10 
Graduação, que presidiu a reunião; Profª Rita Trindade Nobre Soares – Pró-Reitora de 11 
Graduação em exercício; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e 12 
Assuntos Comunitários; Prof. Antonio Gesualdi Junior - representante dos Chefes de 13 
Laboratório do CCTA; Prof. Marcelo Carlos Gantos – representante dos Chefes de Laboratório 14 
do CCH; Prof. Leandro Garcia Pinho – representante dos Chefes de Laboratório do CCH; Prof. 15 
Elias Walter Alves – representante dos Chefes de Laboratório do CBB; Profª Francisca Maria 16 
Alves Pinheiro – representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Sérgio Luis Gonzales 17 
Garcia - representante dos Chefes de Laboratório do CCT; Prof. Fábio da Costa Henry – 18 
representante dos docentes do CCTA; Prof. Roberto Weider de Assis Franco – representante 19 
dos docentes do CCT; Prof. Mauro Macedo Campos - representante dos docentes do CCH; 20 
Prof. Leandro Rabello Monteiro – representante dos docentes do CBB; Profª Isabel Candia 21 
Nunes Cunha – representante da Câmara de Graduação; Prof. Jonas Alexandre – 22 
representante suplente da Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários. Compareceu, como 23 
convidado o Sr. Ricardo Pohlmann, servidor da Agência de Inovação. O Prof. Amaral 24 
agradeceu a presença de todos e informou que o Reitor está participando de reunião no Rio de 25 
Janeiro. Passando ao item 01 da pauta, o Prof. Amaral colocou em apreciação a minuta da 26 
ata da 180ª reunião, sendo aprovada com três abstenções. Passando ao item 02, o Prof. 27 
Amaral informou que sediamos na UENF o maior evento de Iniciação Científica do interior do 28 
Estado do Rio de Janeiro, que foi o VI CONFICT. Disse que o evento foi realizado em conjunto 29 
com o IFF e a UFF, tendo 1.200 inscritos e 500 apresentações de banners. Parabenizou a Profª 30 
Adriana Jardim e toda comissão organizadora pelo êxito do evento. O Prof. Amaral solicitou 31 
inserção na pauta de uma solicitação de afastamento para realização de Estágio Sênior e de uma 32 
solicitação de revalidação de diploma. A solicitação de inserções na pauta foi aprovada. Passando 33 
ao item 03 da pauta, o Prof. Amaral colocou em apreciação as seguintes solicitações de 34 
afastamento do país: i) CI LCFIS/CCT s/nº, de 13/03/2014 – afastamento do Prof. Marcelo de 35 
Oliveira Souza (sem ônus para a UENF) – participar do StarLight Festival in the City of Big Bear 36 
Lake, nos Estados Unidos – de 23 a 25/05/2014. Informou a resposta do LCFIS sobre as 37 
informações solicitadas pelo COLAC na última reunião – aprovação “ad referendum” 38 
homologada com duas abstenções; ii) CI LENEP/CCT/UENF nº 031/2014 – afastamento do 39 
país da Profª Roseane Marchezi Misságia (sem ônus para a UENF) – participar do 76th EAGE 40 
Conference and Exhibition e visita técnica à Universidade de Delft, na Holanda – de 13 a 41 
26/06/2014 – aprovação “ad referendum” homologada por unanimidade; iii) CI 42 
LENEP/CCT/UENF nº 032/2014 – afastamento do país do Prof. Marco Antonio Rodrigues de 43 
Ceia (sem ônus para a UENF) – participar do 76th EAGE Conference and Exhibition e visita 44 
técnica à Universidade de Delft, na Holanda – de 13 a 26/06/2014 – aprovação “ad 45 
referendum” homologada por unanimidade; iv) CI LENEP/CCT/UENF nº 046/2014 – 46 
afastamento do país do Prof. Adolfo Puime Pires (sem ônus para a UENF) – participar do Latin 47 
America and Caribbean Petroleum Engineering Conference 2014, na Venezuela – de 19 a 48 
23/05/2014 – aprovação “ad referendum” homologada por unanimidade; v) CI Chefia 49 
LEEA/CCH 025-2014 – afastamento do país do Prof. Marcelo Gantos (sem ônus para a UENF) 50 
– participar do evento Territórios, Comunidades Educadoras e Desenvolvimento Sustentável, 51 
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em Portugal – de 01 a 04/07/2014 - aprovado por unanimidade; vi) CI UENF/LEAG/EFS 52 
40/2014 – afastamento do país do Prof. Elias Fernandes de Sousa (sem ônus para a UENF) – 53 
participar do Congresso Plant Biology 2014, nos Estados Unidos – de 09 a 24/07/2014 - 54 
aprovado por unanimidade; vii) CI CBB nº 022/2014 – afastamento do país da Profª Ilana 55 
Rosental Zalmon (sem ônus para a UENF) – participar do 2nd International Conference on 56 
Oceanography, nos Estados Unidos – de 21 a 31/07/2014 - aprovado por unanimidade; viii) 57 
CI UENF/CCTA/LCCA 003/14 – afastamento do país da Profª Paula A. Di Filippo (sem ônus 58 
para a UENF) – participar do 1º Seminário Nacional e Internacional de Medicina Equina da 59 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Cooperativa da Colômbia – de 60 
12 a 18/08/2014 - aprovado por unanimidade; ix) CI UENF/CCTA/LTA nº 015/14 – 61 
afastamento da Profª Nádia Rosa Pereira (sem ônus para a UENF) – participar do 19th 62 
International Drying Symposium, na França – de 22 a 31/08/2014 - aprovado por 63 
unanimidade. Passando ao item 04, o Prof. Amaral colocou em apreciação os seguintes 64 
convênios: i) Termo Aditivo a convênio entre a UENF, PETROBRAS e FUNDENOR (processo 65 
E-26/050.738/09), que tem como objetivo dilatar o prazo por mais 180 dias corridos, a partir da 66 
data de encerramento do instrumento contratual ora aditado. A coordenação pela UENF é do 67 
Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – aprovado por unanimidade; ii) Termo Aditivo a 68 
Convênio entre a UENF e CAPES (processo E-26/050.835/10), que tem como objetivo 69 
prorrogar a vigência e aditivar saldo no convênio PARFOR 086/2010. A coordenação pela 70 
UENF é da PROGRAD - aprovado por unanimidade; iii) Termo Aditivo a convênio entre a 71 
UENF, PETROBRAS e FUNDENOR (processo E-26/052.841/10), que tem como objetivo dilatar 72 
o prazo por mais 360 dias corridos, a ser considerado a partir da data de encerramento do 73 
instrumento contratual ora aditado. A coordenação pela UENF é do Prof. Fernando Sérgio de 74 
Moraes - aprovado por unanimidade; iv) Termo Aditivo a instrumento contratual entre a 75 
UENF, PETROBRAS e FUNDENOR (processo E-26/051.448/11), que tem como objetivo dilatar 76 
o prazo por mais 360 dias corridos, a contar a partir da data de encerramento do instrumento 77 
contratual ora aditado. A coordenação pela UENF é do Prof. Ângelus Giuseppe Pereira da 78 
Silva - aprovado por unanimidade; v) Termo de Cooperação Técnica entre a UENF e a 79 
CAPES (processo E-26/009/488/2014), que tem como objetivo cooperação entre os partícipes 80 
para a execução do Programa Nacional de Pós-Doutorado, no âmbito da Ação 0487 – 81 
Concessão de Bolsas de Estudo no País, integrante do Programa de Governo 2032 – 82 
Educação Superior – Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão. A 83 
coordenação pela UENF é da PROPPG - aprovado por unanimidade; vi) Convênio entre a 84 
UENF e a UEZO (processo E-26/009/520/2014), que tem como objetivo regular as relações 85 
entre as partes, visando a implementação de programa de intercâmbio para discentes, sem 86 
prejuízos para os demais, que poderão ser posteriormente incluídos, a medida que isso se 87 
torne interessante para ambas as instituições de ensino superior, que objetivam promover o 88 
estreitamento das relações técnicas, científico-culturais entre suas comunidades acadêmicas. 89 
Convênio institucional – a coordenação pela UENF é da Reitoria. O Prof. Elias disse que 90 
gostaria de maior detalhamento sobre o convênio com a UEZO, sobre quem propôs e quais as 91 
atividades. Disse que a princípio é favorável, mas gostaria de maiores detalhes. O Sr. 92 
Pohlmann disse que é uma proposta da UEZO e tramitou naquela Universidade sem 93 
envolvimento de docentes da UENF nas negociações prévias. Disse que o convênio tem a 94 
finalidade de intercâmbio discente. O Prof. Elias considerou que não é um convênio guarda-95 
chuva, nem um convênio bem definido, estando mal elaborado. O Prof. Roberto disse que a 96 
UENF já possui convênio com outras instituições e podemos aprimorar este com a UEZO para 97 
que seja mais abrangente. Propôs que seja elaborado um convênio guarda-chuva com a UEZO 98 
e este específico seja inserido no guarda-chuva. Houve entendimento do Colegiado Acadêmico 99 
de que seja feito um convênio guarda-chuva com a UEZO, devendo este convênio em 100 
apreciação ser devolvido à Agência de Inovação. Passando ao item 05 da pauta, a Profª Rita 101 
disse que o calendário de reposição de aulas do 1º semestre de 2014 foi aprovado pela 102 
Câmara de Graduação. O Prof. Amaral informou que o sábado será letivo. Disse que o dia 04 103 
de julho será considerado como ponto facultativo, conforme decreto do Governo. O Prof. Elias 104 
disse que a proposta de férias no período de 19 de dezembro a 18 de janeiro de 2015 causaria 105 
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problemas, pois não podemos tirar as férias de 2015 em 2014. A Profª Rita disse que 106 
analisaremos essa questão na Câmara de Graduação, quando da discussão do calendário do 107 
2º semestre. Informou que a Semana Acadêmica será realizada na 1ª semana de aula do 2º 108 
semestre. O Prof. Amaral disse que o calendário da Pós-Graduação segue o calendário da 109 
Graduação. Disse que não há perspectiva de entrada no meio do ano, mas apenas no 1º 110 
semestre de 2015. Informou que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, na qual ocorre a 111 
Mostra de Pós-Graduação, será realizada no período de 13 a 16 de outubro. A reposição das 112 
aulas terá início em 23 de junho de 2014 e o encerramento das aulas do 1º semestre será no dia 113 
18 de outubro de 2014, com o início do 2º semestre em 03 de novembro de 2014. Em apreciação, 114 
os calendários de reposição de aulas do 1º semestre de 2014 da Graduação e da Pós-Graduação 115 
foram aprovados por unanimidade. Passando ao item 6, o Prof. Amaral colocou em 116 
apreciação as seguintes solicitações de afastamento para realização de Estágio Sênior: i) Prof. 117 
Fábio Cunha Coelho (CI PROPPG nº 113/2014), na Universidade da Califórnia, pelo período de 118 
06 meses, a partir de 1º de novembro de 2014 – aprovado por unanimidade; ii) Prof. Richard 119 
Ians Samuels (CI PROPPG nº 114/2014), na Universidade de Bath/Inglaterra, pelo período de 06 120 
meses, a partir de 1º de agosto de 2014 – aprovado por unanimidade; iii) Profª Marinete 121 
Pinheiro Carrera (CI PROPPG nº 115/2014), na Universidade de Bath/Inglaterra, pelo período de 122 
06 meses, a partir de 1º de agosto de 2014 – aprovado por unanimidade. Passando ao item 7 123 
da pauta, o Prof. Amaral colocou em apreciação o perfil de vaga de concurso público para 124 
Professor Associado do LCMAT/CCT (CI CCT nº 056/14), para a área de Matemática Pura ou 125 
Matemática Aplicada – perfil aprovado por unanimidade. Passando ao item 8 da pauta, o Prof. 126 
Amaral colocou em apreciação Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais 127 
(processo E-26/009/1009//2013). Foi nomeado como relator o Prof. Marcelo Carlos Gantos. 128 
Passando ao item 9 da pauta, que trata de proposta de Doutorado em Políticas Sociais (CI 129 
PROPPG nº 116/2014), o Prof. Amaral disse que estamos com prazo exíguo. Disse que a 130 
CAPES estabeleceu calendário no final de dezembro e o prazo final é em julho. Disse que o 131 
Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem teve três conceitos 3 consecutivos e 132 
visualizamos propor o Doutorado para remodelá-lo e obtivemos êxito. Disse que o Programa de 133 
Pós-Graduação em Políticas Sociais já possui conceito 4 e estamos mais confortáveis para 134 
submeter a proposta. Disse que foi um dos primeiros cursos da instituição e está inserido no CA 135 
interdisciplinar. Informou que contém uma série de áreas para fazer pesquisa de interesse 136 
regional. Explanou sobre os fatores que fizeram o Programa atingir conceito 4 e sobre itens 137 
constantes na proposta de criação do Doutorado. Disse que são 19 docentes inseridos na 138 
proposta, sendo que 16 são permanentes. Informou que a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação 139 
(CPPG) sugeriu ajuste curricular, o que já foi feito. O Prof. Elias perguntou se haverá bolsa e qual 140 
o quantitativo de vagas. O Prof. Amaral observou que para Cognição e Linguagem, das 10 141 
vagas, a FAPERJ disponibilizou quatro bolas, por se tratar de curso novo, assim como a CAPES, 142 
que também disponibilizou quatro bolsas para Cognição, que também recebeu duas bolsas 143 
nossas. O Prof. Marcelo informou que o pensamento do Programa é abrir de cinco a dez vagas. 144 
O Prof. Elias perguntou se a CPPG foi favorável à proposta. O Prof. Amaral respondeu que sim. 145 
Disse que a proposta teve três pareceres externos, além dos internos. O Prof. Amaral colocou em 146 
apreciação a proposta de Doutorado em Políticas Sociais, sendo aprovada por unanimidade. 147 
Passando ao item 10 da pauta, o Prof. Amaral colocou em apreciação a solicitação do Prof. 148 
Nilson Sérgio Stahl de afastamento para realização de Estágio Sênior (processo E-149 
26/009/465/2014). Disse que o processo nasceu no Laboratório como Estágio Sênior, mas a 150 
CPPG havia entendido como Pós-Doutoramento, com um ano de afastamento. Disse que a 151 
ASJUR não considerou dessa forma e o processo retornou à CPPG, que definiu como Estágio 152 
Sênior, com afastamento por seis meses, mas o professor poderá posteriormente solicitar a 153 
prorrogação do período de afastamento. O Prof. Amaral colocou em apreciação, sendo 154 
aprovado por unanimidade o afastamento para realização de Estágio Sênior, pelo período de 155 
seis meses, a partir de 1º de agosto de 2014. O Prof. Amaral colocou em apreciação a solicitação 156 
de revalidação de diploma de Doutorado de Roberto Dutra Torres Junior, cursado na Universidade 157 
Humboldt, na Alemanha (CI PROPPG nº 126/2014). Informou que o solicitante foi aprovado em 158 
concurso para docente da UENF. Disse que o requerimento foi feito na SECACAD e depois 159 
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encaminhado para a PROPPG, que nomeou comissão com três docentes com experiência na 160 
Alemanha. Fez a leitura do parecer da comissão, que foi favorável à revalidação. O Prof. Marcelo 161 
disse que é uma honra termos este ex-aluno aqui na UENF. Disse que a vinda dele é uma 162 
contribuição muito importante e um orgulho para o CCH. O Prof. Mauro disse que a vinda do 163 
professor mostra a importância da Universidade. Informou que o professor é oriundo do distrito de 164 
Morro do Coco. O Prof. Amaral colocou a revalidação de diploma de Doutorado em apreciação, 165 
sendo aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Amaral encerrou a 166 
reunião às dezesseis horas, agradecendo a presença de todos. 167 
 168 

 169 

 170 

              Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior              Carlos André Pereira Baptista 171 
            Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação              Secretário ad-hoc  172 


