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     Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e quinze minutos, por
videoconferência, realizou-se a ducentésima sexagésima primeira reunião ordinária do Colegiado Acadêmico.
Presentes os Senhores Conselheiros Prof. Raul Lopez Palacio –Reitor, que presidiu a reunião; Profª Rosana
Rodrigues – Vice-Reitora; Profª Maura da Cunha - Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Manuel
Antônio Molina - Pró-Reitor de Graduação; Profª. Karoll Andrea A. T. Cordido – Representante Suplente
dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Prof. Paulo Marcelo de Souza – Representante dos Chefes de
Laboratórios do CCTA; Prof. André de Oliveira Carvalho – Representante dos Chefes de Laboratórios do
CBB; Prof. Marcelo Trindade Nascimento - Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB;  Maria
Gertrudes A. Justi da Silva -  Representante dos Chefes de Laboratórios do CCT; Prof. Juraci Aparecido
Sampaio – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCT; Prof. Tadeu Silva de Oliveira – Representante
dos Docentes do CCTA; Prof. Nivaldo Silveira Ferreira – Representante dos Docentes do CCT;   Profª
Shirlena Campos de Souza Amaral – Representante  dos Docentes do CCH;  Profª. Ana L. Okorokova
Façanha – Representante dos Docentes do CBB;  Prof. Carlos Henrique M. de Souza – Representante da
 Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª. Ana Beatriz Garcia - Representante  da Câmara de
Graduação; Profª. Alba Lucínia Peixoto Rangel – Representante da Câmara de Extensão e Assuntos
Comunitários; Srª Emanuelle de Paula Ferreira - Representante Suplente dos Discente da Graduação;
Compareceram como convidados: Prof. Luis Cesar Passoni – Chefe de Gabinete; Sr. Ricardo Andrade 
Pohlmann – Assessor da AgiUENF; Profª. Ângela Pierre Vitória – Assessora da ASSAII e Sr.ª Tânia Virgínia
de Souza e Silva - Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta, cujos processos foram disponibilizados aos
membros do Colegiado, quando do envio da convocação: 1- Informes; 2- Ata da 260º reunião (SEI-
260009/001584/2021); 3- Processos ASSAI:3.1 - Convênio UENF/CIEMAT (SEI-
260009/002168/2020);3.2-  Convênio UENF/UFF- Plano de Trabalho  (SEI-260009/000473/2020);
3.3-  Acordo de Coop. Técnica UENF/Univ. Gran Colombia   (SEI-260009/001200/2021);3.4- Acordo
de Coop. Técnica UENF/IFF  (SEI-260009/001182/2021);4- Processos AgiUENF:4.1- Termo Aditivo
UENF/PETROBRAS/FUNDENOR  (SEI-260009/000121/2020);4.2- Termo Aditivo Convênio
MEC/UENF  (SEI-260009/000648/2020);  4.3- Convênio UENF/PETROBRAS - Redução de Valor 
(SEI-260009/000325/2021);5- Acordo de Cooperação Técnica - UENF/SECTI  (SEI-
260016/000912/2020);6- Proposta de Criação do Curso de Mestrado Profissional em Agroecologia -
PARECER DO RELATOR  (SEI-260009/000449/2020);7- Recurso da aluna Maria Jurema Dutra
dos Santos - PARECER DO RELATOR -  (SEI-260009/003100/2020);8- Recurso da aluna Eliana
Monteiro Soares da Costa - PARECER DO RELATOR -  (SEI-260009/001531/2020);9- Redução de
Carga Horária para Treinamento, servidora Andreia Francisca Riter Neto  (SEI-
260009/000842/2021); 10- Reconhecimento de Diploma – Fábio V. Gama (SEI-260009/000259/2021);
 10- Assuntos Gerais. O Reitor agradeceu a presença de todos e deu início a reunião com o primeiro item da
pauta: Informes. Informou sobre a visita que o Prefeito de Macaé fez a UENF. Disse que na oportunidade
diversos assuntos foram conversados, entre eles a possibilidade do ciclo básico dos cursos de Meteorologia e
Eng. de Petróleo serem feitos em Macaé, em parceria com outras instituições que estão localizadas naquele
município; Informou que também receberam a visita do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Visitaram
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o Hospital Veterinário, onde puderam conhecer as instalações, acompanhados pelas professoras Helena, Ana
Bárbara e Paula; O Reitor informou que o edital do SISU  foi publicado e a Profª Rosana compartilhou a tela
da página da UENF, onde consta a divulgação dos cursos e as respectivas informações sobre eles, informando
que todo o trabalho de divulgação foi elaborado pela equipe da ASCOM; O Reitor informou que na sexta-
feira passada realizaram uma cerimônia de formatura de quarenta e quatro alunos, envolvendo quase todos os
cursos da UENF. Disse que no ano passado realizaram a formatura de quinhentos e quatorze estudantes;
Falou sobre o segundo edital para chips e tablets, onde mais quatrocentos estudantes se inscreveram,
demonstrando a necessidade de receber os equipamentos. A Profª Rosana informou que as inscrições foram
fechadas hoje pela manhã e que nos próximos dias estarão analisando os dados para ver os perfis dos
estudantes inscritos, mas já observou que mais de oitenta por cento são alunos da graduação. O Prof. Manuel
Molina informou o cronograma do SISU, acrescentando que as inscrições no formato digital será uma
experiência nova, mas que estão se preparando para isso. O Reitor passou para o segundo item da pauta: Ata
da 260º reunião. Colocou a ata em discussão, e não havendo manifestações, colocou em votação, sendo
aprovada com cinco abstenções. O Reitor passou para o terceiro item da pauta: Processos ASSAI:
Convênio UENF/CIEMAT;  Convênio UENF/UFF-Plano de Trabalho ; Acordo de Coop. Técnica
UENF/Univ. Gran Colombia; Acordo de Coop. Técnica UENF/IFF.  Informou que os Convênios e
Acordos que não envolvem recursos são de competência da ASSAII, e passou a palavra para a Profª Ângela
Pierre para prestar esclarecimentos sobres os processos. O Reitor, após os esclarecimentos, e por não haver
manifestações, colocou em votação o Plano de Trabalho e os três Acordos de Cooperação Técnica, sendo
aprovados por unanimidade. O Reitor passou para o quarto item da pauta: Processos AgiUENF. O Sr.
Ricardo Pohlmann, prestou esclarecimentos sobre os três termos aditivos e não havendo manifestações o
Reitor colocou em votação:  Termo Aditivo UENF/PETROBRAS/FUNDENOR  – Aprovado por
unanimidade; Termo Aditivo Convênio MEC/UENF – Aprovado por unanimidade; Convênio
UENF/PETROBRAS - Redução de Valor  - Aprovado por unanimidade. O Reitor retirou de pauta o item
cinco: Acordo de Cooperação Técnica - UENF/SECTI . Explicou que o processo será devolvido a SECTI,
em face da mudança do titular da pasta. O Reitor passou para o sexto item da pauta: Proposta de Criação
do Curso de Mestrado Profissional em Agroecologia - PARECER DO RELATOR  . Informou que o
professor Nivaldo fez a relatoria e pediu ao professor que lesse o seu parecer, que é favorável a criação do
curso, e fizesse suas considerações. Após os esclarecimentos o Reitor colocou em votação o parecer, que foi
aprovado por unanimidade. O Reitor passou para o sétimo  item da pauta: Recurso da aluna Maria Jurema
Dutra dos Santos - PARECER DO RELATOR . O Reitor fez a leitura do parecer do Prof. Gustavo
Xavier, em face do professor não ser mais membro do COLAC. Após a leitura, o Reitor colocou em
discussão o parecer, que é favorável a uma última oportunidade a aluna, a reabertura da sua matrícula, bem
como seja cumprido um cronograma de atividades definido pelo coordenador e, caso não cumpra, o
desligamento deverá se dar de forma definitiva. Os professores Juraci e Ana Beatriz fizeram suas
considerações, e não havendo mais manifestações o Reitor colocou em votação, sendo aprovado por
unanimidade. O Reitor passou para o oitavo item da pauta: Recurso da aluna Eliana Monteiro Soares da
Costa - PARECER DO RELATOR . Passou a palavra para o Prof. Carlos Henrique que fez a defesa do
seu parecer, que é pela reativação da matrícula, favorável ao recurso da aluna. O Reitor colocou o parecer em
discussão e, após a manifestação dos professores Juraci e Rosana, colocou em votação, sendo aprovado com
16 votos favoráveis e duas abstenções. O Reitor passou para o nono item da pauta: Redução de Carga
Horária para Treinamento, servidora Andreia Francisca Riter Neto . Informou que a solicitação da
servidora teve parecer favorável do Laboratório e do CONCEN do CCTA. Colocou em discussão e, não
havendo manifestações, colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. O Reitor passou para o
décimo item da pauta: Reconhecimento de Diploma – Fábio V. Gama . A Profª Maura fez as
considerações sobre o trâmite do processo, informando que teve relatoria e parecer favorável na Câmara de
Pesquisa e Pós-Graduação. O Reitor colocou em discussão e, não havendo manifestações, colocou em
votação, sendo aprovado por unanimidade. O Reitor passou para o último item da pauta: Assuntos Gerais. A
Profª Maria Gertrudes perguntou sobre o andamento do processo que trata dos  custos indiretos, pois tem a
informação de que o CCT já encaminhou uma proposta. O Prof. Juraci informou que o processo SEI-
260009/003247/2020 foi enviado à Reitoria em janeiro. O Reitor respondeu que no momento não tem como
responder, mas irá se informar, e assim que estiver disponível colocará na pauta do COLAC para discussão.
Não havendo mais assuntos a tratar, o Reitor encerrou a reunião às dezesseis horas.
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Raul Ernesto Lopez Palacio
Reitor

 
Tânia Virgínia de Souza e Silva

Secretária ad hoc

Documento assinado eletronicamente por Raul Ernesto Lopez Palacio, Reitor, em 05/07/2021,
às 17:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº
46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Tânia Virgínia de Souza e Silva, Assessora, em
05/07/2021, às 17:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
16225546 e o código CRC 5FFD70B5.

Referência: Proces s o nº SEI-260009/001939/2021 SEI nº 16225546
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