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ATA DA DUCENTÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 

ACADÊMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 

RIBEIRO - UENF 

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezesseis, foi iniciada, na sala de Reuniões da PROPPG, 1 

às 14 horas e 15 minutos, a ducentésima sétima Reunião Ordinária do Colegiado Acadêmico da 2 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes 3 

Membros: Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora, que presidiu a reunião; Marina Satika 4 

Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 5 

Comunitários; Prof.ª Daniela Barros de Oliveira – Chefe de Laboratório – CCTA; Prof.ª Anna L. 6 

Okorokova Façanha – Chefe de Laboratório – CBB; Prof. Fernando Saboya Albuquerque Júnior – Chefe 7 

de Laboratório – CCT; Prof. Cláudio Roberto Marciano – Rep. Docentes – CCTA; Prof. Aldo Durand 8 

Farfan – Rep. Docentes – CCT; Prof. Leonardo Rogério Miguel – Rep. Docentes – CCH; Prof.ª Ana 9 

Paula M. Di Beneditto – Rep. Docentes – CBB. Compareceram como convidados: Prof. Raul Ernesto 10 

Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Srtª. Daliane da Mata Almeida e Sr.ª Célia da Silva Caetano – 11 

Secretárias ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da Ata da 206ª Reunião Ordinária; 2- 12 

Afastamentos do país; 3- Aprovação de Convênio; 4- Revalidação de Diploma Estrangeiro (CI 13 

PROGRAD/UENF nº. 092/2016 – Proc. nº. 2016.0159) – Wilder Hernando Ortiz Veja; 5- Proposta de 14 

Mudanças na Comissão de Concursos – CI CBB nº. 053/2016; 6- Assuntos Diversos. A Prof.ª Teresa 15 

inicia a reunião comentando a proposta de consolidação do PDI, para agilizar o processo teremos hoje o 16 

relato da comissão para que possamos entregar no próximo CONSUNI. Podemos até acrescentar aí na 17 

pauta de hoje um item 7- PDI. O Prof. Raul comenta sobre os afastamentos, informando que alguns já 18 

foram aprovados pelo COLAC, e que outros não foram enviados digitalizados, por questão de falta de 19 

tempo. Foram apresentadas as solicitações que estão na tabela abaixo. 20 
 

AFASTAMENTOS DO PAÍS 

 

CI: PROFESSOR (A): PERÍODO: LOCAL: EVENTO: 

 

ASSAII/U

ENF 

10/2016 

 

TELMA 

NAIR 

SANTANA 

PEREIRA 

 

26 a 29/07/2016 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA 

NACIONAL– 

SAN JOSE – COSTA RICA 

 

MISIÓN BRASIL A CENTRO 

AMÉRICA “NUEVAS 

COLABORACIONES PARA LA 

INNOVACIÓN: ESTUDOS 

DOCTORALES E 

INVESTIGAÇÃO” 

 

CBB 

056/2016 

 

ILANA 

ROSENTAL 

ZALMON 

 

12 a 23/09/2016 

 

 

TRIESTE - ITÁLIA 

 

CONFERÊNCIA 

INTERNACIONAL 

 

CBB 

055/2016 

 

CARLOS 

EDUARDO DE 

REZENDE 

 

12 a 30/08/2016 

01 a 18/09/2016 

ATIVIDADES NA 

UNIVERSITE DE 

BRETAGNE 

OCCDENTALE E 56ª 

REUNIÃO DE ESTUARINE AND 

COASTAL SCIENCES 

ASSOCIATION E 

UNIVERSIDADE DE 

OLDENBURG – ALEMANHA 

 

ATUAÇÃO NO PROJETO DE 

COOPERAÇÃO 

INTERNACIONAL ENTRE 

ALEMANHA E BRASIL, 

FINANCIADO PELA DFG E 

FAPERJ 

 

LEF 

12/2016 

 

GILBERTO 

SOARES 

ALBUQUER

QUE 

 

24/09 a 02/10/2016 

 

ORLANDO – EUA 

 

APRESENTAR PALESTRA 

NO XXV INTERNACIONAL 

CONGRESS OF ENTOMOLOGY 
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UENF/RP

OPG 

130/2016 

 

ROSANA 

RODRIGUE

S 

 

08 a 16/09/2016 

 

KECSKEMÉT – HUNGRIA 

 

XVI EUCARPIA – CAPSICUM 

AND EGGPLANT MEETING 

 

LENEP/C

CT/UENF 

53/2016 

 

ADOLFO 

PUIME PIRES 

 

25 a 29/07/2016 

 

 

PÁDUA – ITÁLIA 

 

14º INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON INTEGRAL 

METHODS IN SCIENCE AND 

ENGINEERING (IMSE-2016) 

 

CCT 83 e 

CCT 

93/2016 

MARIA DA 

GLÓRIA 

ALVES 

 

22 a 29/08/2016 

 

MÉRIDA – YUCUTÁN – 

MÉXICO 

 

XII CONGRESSO 

LATINOAMERICANO DE 

HIDROGEOLOGIA 

 

CCT 

88/2016 

 

MARÍLIA 

PAIXÃO 

LINHARES 

 

29/06 a 10/07/2016 

 

MÉXICO – MÉXICO 

 

XII CONFERÊNCIA 

INTERAMERICANA DE 

EDUCACIÓN EM FÍSICA 

 

CCT 

86/2016 

 

ISIMAR DE  

AZEVEDO 

SANTOS 

 

08 a 10/08/2016 

 

WASHINGTON – EUA 

 

VISITA TÉCNICA AO 

NATIONAL CENTERS FOR 

ENVIRONMENTAL PREDICTION 

– NCEP 

 

CCT92/20

16 

 

MARIA 

CRISTINA 

CANELA 

GAZOTTI 

 

02 a 16/2016 

 

MADRI – ESPANHA 

 

3RD INTERNATIONAL 

SYMPOSIUM ON CATALYSIS 

FOR CLEAN ENERGY AND 

SUSTAINABLE CHEMISTRY 

 

CCT 

89/2016 

 

ANTONIO 

ABEL 

GONZÁLEZ 

CARRASQU

ILLA 

 

19 a 29/08/2016 

 

IRKUTSK – RÚSSIA 

 

GEOBAIKAL’16 THE 

FOURTH INTERNATIONAL 

CONFERENCE FROM EAST 

SIBERIA TO THE PACIFIC 

GEOLOGY 

 

CCT 

94/2016 

ADOLFO 

PUIME 

PIRES 

 

29/08 a 01/09/2016 

 

AMSTERDAM – HOLANDA 

 

15TH EUROPEAN 

CONFERENCE ON THE 

MATHEMATICS OF OIL 

RECOVERY (ECMOR XV) 

 

Todos os afastamentos foram aprovados. O Sr. Ricardo Pohlmann inicia a explanação dos Convênios 21 

1º- (Proc. E-26/009/660/2014) – Entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito 22 

Santo – IFES e FUNDENOR, que tem como Coordenador pela UENF a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-23 

Graduação da UENF e Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da UENF, que 24 

tem por objetivo a Implantação de um Programa Interinstitucional de Capacitação de Docentes em nível 25 

de Pós-Graduação do IFES, ministrado pelo Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da UENF, 26 

denominado Curso de Doutorado Interinstitucional – DINTER em Produção Vegetal, cujo projeto/plano 27 

de trabalho de execução foi aprovado junto à CAPES. Tem como resultado esperado a Implantação de um 28 

Programa Interinstitucional de Capacitação de Docentes em nível de Pós-Graduação do IFES, ministrado 29 

pelo Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da UENF, denominado Curso de Doutorado 30 

Interinstitucional – DINTER em Produção Vegetal. A Prof.ª Teresa pergunta se é uma renovação, e 31 

opina que é um Convênio muito importante para a Instituição. O Sr. Ricardo Pohlmann explana sobre o 32 

segundo Convênio 2º- (Proc. E-26/009/4108/2013) – 2º Termo Aditivo do Convênio nº. 033/2013, que 33 

fica prorrogado até 13/01/2017. Convênio entre a União, representada pelo Ministério da Educação, por 34 
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intermédio da Secretaria de Educação Superior. Coordenador pela UENF – Nilza Franco Portela, da 35 

Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares – ITEP/PROEX; sem HH definido. Contempla 36 

04 Programas 1) “Centro de Referência e Memória da Educação de Jovens e Adultos no Rio de Janeiro; 37 

2) “Implantação de uma Unidade Demonstrativa de Sistema Integrado de Produção Agroecológica 38 

Sustentável no Norte Fluminense”; 3) “Ampliação e Fortalecimento da Rede de Economia Solidária do 39 

Norte Fluminense” e 4) “Programa Inclusão Digital Comunitário: Ações de Fortalecimento a 23 40 

telecentros comunitários na Região Norte Fluminense”. O Termo Aditivo ao Convênio tem por objetivo a 41 

Prorrogação da vigência do convênio, em conformidade com o artigo 50 da Portaria Interministerial nº. 42 

507, de 24 de novembro de 2011, até 13 de janeiro de 2017. Também tem como resultados esperados para 43 

a UENF, a continuidade e o apoio, através do cumprimento de sete metas, os quatro programas já citados, 44 

com recursos advindos do PROEXT 2013, fortalecendo as ações da extensão universitária institucional. O 45 

Prof. Olney informa que esse foi o último programa de extensão que a UENF conseguiu aprovar. Está 46 

tendo uma descontinuidade seríssima com as PROEX do Brasil inteiro, agora está se retomando, o 47 

PROEXT, que é um Programa federal, o que não nos impede de concorrer, contudo em 2015, algumas 48 

universidades federais não receberam, e as estaduais, nenhuma recebeu. Mendonça Filho – o presidente 49 

do Fórum, informou que o Ministro da Educação estava na reunião, mas não sabia da verba do PROEXT, 50 

que ficou definido na Reunião em Montes Claros. A Prof.ª Teresa esclarece que o prazo do convênio 51 

será, a partir de agora até jan/2017. Pergunta se todos estão de acordo, alguma abstenção. Então, 52 

aprovado o convênio do CCH. O Sr. Ricardo Pohlmann continua falando sobre o Convênio dos idosos, 53 

que chegou para ele sem determinar prazo para retornar, o que o tranquilizou, embora soubesse que o 54 

convênio terminaria em 09/05. O convênio foi encaminhado ara parecer jurídico, e, apesar de ter cobrado 55 

duas vezes e o processo não voltou, o que se deu somente no dia 04, sendo que no dia 06/06, haveria 56 

Reunião do COLAC. Assim que terminou o COLAC, mandou via do extrato para Brasília por e-mail, 57 

ligou para Brasília, e não obteve resposta. Quis evitar aprovação “ad referendum”, mas houve mudança 58 

no Ministério e não foi publicado, e não publicando, o sistema acusa prestação de contas. Tem havido 59 

reclamação da Prof.ª Rosallee. Ainda tentaram reativar de várias formas, mas não foi possível. O Prof. 60 

Carlos Henrique pergunta, então se perderam o recurso. O Sr. Ricardo Pohlmann, continua dizendo 61 

que ninguém lamentou mais do que ele, pois contava com um procedimento que era padrão, quando tem 62 

serviços contínuos. Avisou à Prof.ª Glauca Torres Aragon que tentou ver se conseguia prorrogar por mais 63 

um ano, mas não conseguiu. O Prof. Carlos Henrique pergunta o que fazer com os alunos do PARFOR, 64 

ao que o Sr. Ricardo Pohlmann responde que é para ser feito um novo convênio. O Prof. Carlos 65 

Henrique diz que aqui tem convênio com verbas PROAP – que deixa bem claro que PROAP é de gestões 66 

anteriores. A Prof.ª Teresa diz que em relação a isso, a Prof.ª Rosana já se reuniu várias vezes com os 67 

responsáveis. O Prof. Alessandro informa que a Pró-Reitoria está fazendo treinamento com pessoas em 68 

Viçosa, em Maringá. A grande preocupação é o discente. A Pró-Reitoria vai ter que se ajustar a uma nova 69 

rotina. Em poucos dias a Pró-Reitora vai trazer uma nova rotina. O Sr. Ricardo Pohlmann apresenta 70 

uma outra questão, a FINEP que antes aceitava os documentos, mesmo não tendo o termo de posse do 71 

terreno da UENF e não aceita mais. O Convênio está assinado, publicado, mas não liberam a 1ª parcela, 72 

porque não estão aceitando mais o comprovante que apresentávamos. Mudou a equipe jurídica e estão 73 

exigindo o Termo de posse definitivo. O Prof. Alessandro informa que está substituindo a Prof.ª Rosana 74 

que está na FINEP para tentar resolver todas essas questões. O Prof. Raul informa que está vendo com a 75 

Prefeitura um documento que possa resolver essa questão ou pelo menos tentar resolver. A Prof.ª Teresa, 76 

continuando a pauta, passa ao próximo item Revalidação de Diploma Estrangeiro de Wilder Hernando 77 

Ortiz Veja, que não tinha sido aprovado, apesar de estar tudo correto, não tinha os nomes dos membros da 78 

banca que analisou a documentação, mas agora tem. A revalidação do diploma foi aprovada por 79 

unanimidade. O Prof. Carlos Henrique informa que saiu uma Resolução que as novas turmas de 80 
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Graduação e Pós-Graduação terão que seguir. A Prof.ª Teresa passa ao 5º ponto da pauta que trata das 81 

propostas de mudança na Comissão de Concurso, que foram apresentadas no COLEX, e hoje são trazidas 82 

aqui para discussão. A Prof.ª Daniela informa que recebeu na sexta-feira, mas não teve o tempo necessário 83 

para conversar com os Diretores de Centro, e sugeriu tratar em um próximo COLAC, para que possam levar 84 

a discussão aos Centros. O Prof. Raul informa que colocou pelo COLEX para que os Diretores de Centro 85 

levem para os Centros e de lá para os Chefes. Foi consultado ao COLEX, disse que não precisava. A Prof.ª 86 

Ana Paula informa que participou da redação do documento. Um número excessivo de candidatos, com a 87 

documentação toda entregue em desordem, a partir daí encaminhar ao CONCEN, passar depois para outra 88 

instância, até para agilizar, pois onera demais a banca, para fazer a conferência depois disso, esta é uma 89 

das principais coisas. O Prof. Fernando Saboya pergunta se já passou o prazo de um mês. A Prof.ª 90 

Daniela informa que não deu tempo para levar a discussão para os Chefes de Laboratório. O Prof. Olney 91 

lembra que foi sugerido no COLEX envio direto para os chefes e os Diretores de Centros foram contra, 92 

foi tentado uma solução mais rápida. O Prof. Marciano informa que essa informação circulou hoje lá no 93 

Laboratório dele. A Prof.ª Tereza informa que vamos ter mais um mês, então que todos possam trazer as 94 

discussões, para que possamos definir juntos uma solução mais rápida. A Prof.ª Teresa prossegue com o 95 

item que trata da comissão do COLAC para análise do PDI. A data prevista será dia 15. Agora são três 96 

representantes para analisarem esta proposta para dar seguimento até chegar ao CONSUNI. O Prof. Raul 97 

informa que no próximo dia 05/09/2016, espera ser aprovada, em 19/08/2016, a Comissão do CONSUNI, 98 

tem tempo para discussão no dia 21/10/2016, no CONSUNI, para resolver os problemas da Graduação. A 99 

Prof.ª Teresa diz que caso haja algum problema, acha que vamos conseguir aprovar. O Prof. Olney diz 100 

para ficarem tranquilos, quem quiser se manifestar, o documento não está complicado, está bem enxuto. 101 

O Prof. Herval ajudou muito. Acha que numa manhã ou tarde, é possível a comissão analisar. O Prof. 102 

Alessandro informa que é da comissão, e que foi pego o documento que o Prof. Herval fez. Foram feitas 103 

algumas modificações, algumas inversões, trabalharam a missão visão e valor da Universidade, como 104 

tópico. A Prof.ª Teresa pergunta se são umas 40 ou 50 páginas mais ou menos. O Prof. Alessandro diz 105 

que sim, que fizeram um levantamento do número de projetos que a Universidade tem aprovados nos 106 

últimos 5 anos, temos muitos professores sem lattes na Universidade. O Prof. Fernando Saboya acha 107 

que o lattes não é o melhor lugar para fazer esse levantamento, é muito desestruturado. A Prof.ª Teresa 108 

diz que o Vítor é avaliador do MEC, então já está indicado. O Prof. Carlos Henrique diz que pode. Prof. 109 

Saboya também se prontifica a fazer parte da comissão. A Prof. Ana então confirma os três nomes – 110 

Prof. Vítor, Carlos Henrique e ela própria. A Prof.ª Teresa informa que tem um documento que estava 111 

bastante desconexo, grande trabalho torná-lo mais homogêneo, e viu-se que dariam dois projetos, o PDI e 112 

outros que seriam projetos com questões mais imediatas, e não como plano. O Prof. Olney sugere que 113 

fiquem então como demandas. O Prof. Marciano informa que a versão que passou pelo COLAC e 114 

chegou ao CONSUNI, tinha umas 120 páginas e até mais ou menos até a página 80 é praticamente a 115 

descrição da UENF, e que nesse relatório a expectativa é que venha suprir realmente as lacunas do 116 

documento antigo, pois acha que o mais relevante é o que faltava. O Prof. Marciano continua dizendo 117 

que só inverteram o sumário. O Prof. Carlos Henrique acha que cada um fez o seu PDI e depois 118 

juntaram. Para o Prof. Olney tinham locais demandando equacionar o documento, e que o grupo tentou 119 

“arredondar”, sem perder de vista o documento anterior. A Prof.ª Daniela informa que enviou, a partir do 120 

último COLAC, um documento para o Reitor, para ver o que pode ser feito no caso de candidatos que já 121 

foram aprovados no concurso, que já fizeram exame médico, mas não foi publicado, não foram 122 

chamados. Que, se possível, o Reitor verificasse junto ao Governo do Estado, se existe algum retorno. O 123 

Prof. Raul informa que pelo menos não tem uma informação ruim. O Governo não disse que não vai 124 

publicar, mas a resposta é sempre a mesma, que vão publicar, que estão aguardando um prazo para 125 

publicação. A UERJ está numa situação pior, chamaram os candidatos fora da ordem de classificação, o 126 
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terceiro lugar no lugar do primeiro classificado, eles dizem que estamos dentro da excepcionalidade, e 127 

que vão publicar. Mandamos carta, num tom um pouco mais forte para o Governo, não só a respeito das 128 

publicações, mas sobre toda a situação que estamos vivendo. Pedimos R$ 3.000.000,00, disseram que 129 

dariam R$ 2.800.000,00. A Prof.ª Teresa reforça as informações sobre as atividades junto à PROEX e à 130 

PROPPG, para as atividades comemorativas pelos 23 anos da UENF, no dia 16/08. Começaria no dia 131 

15/08, com o Projeto “Aprenda mais conhecendo a UENF!”, Universidade de portas abertas à 132 

Comunidade – Laboratórios e outros setores que possam ficar abertos, de preferência o dia todo, à 133 

visitação da comunidade. O Prof. Saboya informa que a Centrífuga pode ficar aberta. A Prof.ª Teresa 134 

acrescenta que teremos visitação em grupo e também esporádicas, espontâneas ao Centro de Convenções, 135 

Casa Ecológica. Seria importante saber quem vai estar disponível para visitação. O Prof. Olney informa 136 

que os mapinhas com as localizações dos setores da Universidade ficarão com os guardas lá na frente, 137 

para informação aos visitantes. O Prof. Fernando Saboya pergunta se é possível a emissão de um 138 

certificado aos professores que ficarem responsáveis pelo encaminhamento das visitações da escolas e 139 

comunidade, já é uma atividade para apresentarmos à FAPERJ. O Sr. Diego Sá pergunta como seria a 140 

visitação à Centrífuga, ao que a Prof.ª Teresa responde que seria sob a responsabilidade dos Diretores de 141 

Centro. O Prof. Olney informa que passou no COLEX para os Diretores de Centro informarem aos os 142 

Chefes de Laboratório. A Prof.ª Teresa solicita, então, que informem os setores e os horários que estarão 143 

disponíveis à visitação. A Prof.ª Ana Paula pergunta por quantos dias os setores ficarão abertos à 144 

visitação. A Prof.ª Teresa informa que a princípio seria no dia 15/08, no Centro de Convenções, com o 145 

projeto “Aprenda mais conhecendo a UENF!”, onde haveria uma explanação, e a partir daí, elas 146 

seguiriam sozinhas. O Prof. Fernando Saboya sugere também algo fora dos Laboratórios, algo com os 147 

Projetos de Extensão – Capoeira, Judô, Karatê. A Prof.ª Teresa opina que esses grupos já fazem isso o 148 

ano inteiro, e informa que aberto, livre, seria somente na segunda, no dia 16, com hasteamento de 149 

bandeiras, colocação da foto de Reitor anterior na galeria de fotos do corredor da Reitoria, depois um 150 

almoço de adesão, no Restaurante Universitário, com um bolo gigante comemorativo, talvez com música, 151 

e, às 16h, a Sessão Solene do CONSUNI, com a entrega dos títulos aos Professores Eméritos e as 152 

homenagens aos Professores e Técnicos indicados pelos Centros. O Prof. Olney esclarece que foi 153 

solicitado no COLEX passado aos Diretores de Centro, que cada Centro indicasse um Professor e um 154 

Técnico para serem homenageados. A Prof.ª Teresa lembra que tem também a homenagem aos 155 

aposentados. O Prof. Olney lembra da Quadrilha, da Festa Julina da UENF. A Prof.ª Teresa informa 156 

que, como os Professores de Educação Física irão para alguns jogos das Olimpíadas, por isso, o Domingo 157 

no Parque ficou adiado para o dia 21/08. Trata-se de um domingo festivo para as famílias, com 158 

piquenique, ciranda com cantigas de roda, brincadeiras para as crianças e para os adultos na quadra do 159 

CCH, atividades culturais como capoeira, maculelê, diferente de tudo que estávamos pensando, cada um 160 

deve buscar nos seus Centros as atividades culturais, contação de histórias escritas por autores campistas, 161 

doces, os Técnicos de Educação Física vão proporcionar gincanas, brincadeiras, para que possamos rir 162 

juntos, com a proposta de integração. Música no palco do CCH, ouvir o Prof. Saboya, comidinhas, 163 

bebidinhas. O Prof. Olney lembra da necessidade de ter uma ambulância de plantão, em caso de acidente. 164 

A Prof.ª Teresa continua com as informações das atividades, que deve ter também malabares, algodão 165 

doce, pipoca, a ideia é estarmos integrados. A cidade não tem isso, e a Universidade já está começando a 166 

ser usada com essa finalidade, embora de maneira ainda tímida, e, se isso der certo, podemos tentar 167 

repetir a cada 2 meses. O Prof. Olney informa que tem quatro professores de Educação Física que estão 168 

vindo da FENORTE, que são muito bons e já possuem experiência com esses eventos. A Prof.ª Teresa 169 

lembra do perigo de acidentes com cerol, diante das sugestões de brincadeiras com pipas. O Prof. 170 

Alessandro informa que no dia 04/08, às 9 h da manhã terá o Workshop em parceria com a Faculdade de 171 

Medicina de Campos – FMC, na área de saúde. O CCH tem muitos projetos e o CBB também. Será de 9 172 
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h às 18 h e 30 min. Abrimos 100 vagas, e já estamos com 81 inscrições realizadas. No segundo dia já 173 

tinha mais de 50 inscritos. Está na nossa página, quem se interessar. Nada mais havendo a tratar, a Prof.ª 174 

Teresa agradeceu a todos e encerrou a reunião às 15 horas e 37 minutos.                                                                                                             175 
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