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ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO 3 

 4 

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e sete, na sala Casa de Cultura Villa 5 

Maria, às quatorze horas, realizou-se a centésima décima reunião ordinária do 6 

Conselho Universitário da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – 7 

UENF, com as seguintes presenças: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, 8 

presidindo a reunião; Prof. Antonio Abel Gonzáles Carrasquilla – Vice-Reitor; Profª 9 

Lílian Maria Garcia Bahia de Oliveira – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Silvério de 10 

Paiva Freitas – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Edson Correa 11 

da Silva – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Hernán Maldonado Vasquez 12 

– Diretor do CCTA; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. Alexandre 13 

Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do CCH; 14 

Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral de Administração; Chefes de Laboratório: 15 

Prof. Cláudio Roberto Marciano (CCTA); Prof. Ricardo Moreira de Souza (CCTA); Prof. 16 

Henrique Duarte Vieira; Prof. Carlos Augusto de Alencar Fontes (CCTA); Prof. Antônio 17 

Peixoto Albernaz (CCTA); Profª Marina Satika Suzuki (CBB); Prof. Flávio Costa 18 

Miguens (CBB); Profª. Olga Lima Tavares Machado (CBB); Prof. Aldo Durand Farfán 19 

(CCT); Prof. Luis Humberto Guillermo Felipe (CCT); Prof. Helion Vargas (CCT); Prof. 20 

Luís César Passoni (CCT); Prof. Viacheslav Ivanovich Priimenko (CCT); Prof. Sérgio 21 

Arruda de Moura (CCH); Profª Marinete dos Santos Silva (CCH); Prof. Júlio César 22 

Ramos Esteves (CCH); Professores Titulares: Prof. Salassier Bernardo (CCTA); Prof. 23 

Valdo da Silva Marques (CCT); Prof. Pedro Wladmir do Valle Lyra (CCH); Professores 24 

Associados: Prof. José Geraldo de Araújo Carneiro (CCTA); Profª Rosane Rodrigues 25 

Chaves (CCT); Técnicos Administrativos: Srª Dilcinéa dos Santos Martins (CCTA); Sr. 26 

Arizoli Antonio Rosa Gobo (CBB), Sr. Luciano Viana Muniz (CCT); Sr. Gustavo Gomes 27 

Lopes (CCH); Discentes de Pós-Graduação: Srª Quésia de Souza Francisco e Srª 28 

Juliana Barreto da Silva; Convidados: Sr. Antônio Constantino de Campos – Chefe de 29 

Gabinete; Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Justificaram ausência: 30 

Prof. Lev Okorokov ();Para apreciarem a seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 109ª 31 

Reunião do Consuni; 2- Informes; 3- Homologação de concurso para professor; 4- 32 

Processo E-26/051.979/07 (Homologação de “ad referendum”); 5- Processo nº E-33 

26/052.412/05 (Normas de Controle de Bens Patrimoniais da UENF); 6- Processo E-34 

26/053.285/06 (Normas para Regulamentação de Convênios, Contratos e Prestação de 35 

Serviços). Parecer do Relator; 7- Processo E-26/050.485/07 (Prorrogação de Licença 36 

Maternidade). Parecer da relatora; 8- Proposta de orçamento; 9- Assuntos Diversos; 37 

Constatado o quorum, o Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. 38 

Entrando no primeiro item da pauta, o Reitor submeteu à aprovação a ata da 109ª 39 

Reunião deste colegiado, sendo aprovada por todos após algumas correções 40 

sugeridas. Passando ao segundo item da pauta, o Reitor informou que no dia 31 de 41 

agosto será realizada colação de grau no Centro de Convenções. Solicitou a 42 

participação da comunidade nos editais FAPERJ e CNPq abertos, lembrando a 43 

importância em se informar sobre os respectivos editais, e disse que os da FAPERJ 44 
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são de diferentes formatos. Informou que dia 16 de agosto haverá sessão solene do 45 

CONSUNI, nas comemorações dos 14 anos da UENF, com a entrega da Medalha 46 

Darcy Ribeiro à FAPERJ e ao Sr. Maurício Brennand. No terceiro item da pauta o Sr. 47 

Constantino informou que se trata de homologação de concurso para professor do 48 

LENEP, que já havia sido homologado pelo Conselho de Centro do CCT e pelo 49 

COLAC. Disse que houve um candidato aprovado, Victor Hugo Santos, e que caso 50 

fosse do interesse de algum membro deste colegiado, o Prof. Priimenko, Chefe do 51 

LENEP e membro deste colegiado poderia esclarecer qualquer dúvida. O Reitor 52 

colocou em votação a homologação, que foi aprovada por unanimidade. Passado ao 53 

quarto item, Sr. Constantino disse que se trata de homologação de aprovação por 54 

“ad referendum” do processo E-26/051.979/07, referente à contratação de Pesquisador 55 

segundo colocado no concurso para Professor Associado do LECIV. Informou que já foi 56 

aprovado nas demais instâncias. O Reitor colocou em votação o “ad referendum”, 57 

sendo aprovado por unanimidade. O Prof. Passoni sugeriu que nas pautas futuras se 58 

substitua o número do processo pelo teor do mesmo, para que não se pairem dúvidas. 59 

Passado ao item 5 da pauta, o Sr. Constantino informou que por sugestão da então 60 

Gerente de Patrimônio, Patrícia Magalhães, foi elaborada uma Minuta de Normas de 61 

Controle dos Bens Patrimoniais da UENF. Disse que a Minuta foi encaminhada à 62 

Assessoria Jurídica que solicitou que fossem feitas algumas correções. Informou que 63 

as correções foram feitas e revisadas pela Assessoria Jurídica. Sugere que seja 64 

indicada uma relatoria para apreciar a referida Minuta. O Prof. Flávio disse que a uns 4 65 

anos atrás aconteceram alguns choques de informações sobre o patrimônio, onde a 66 

DGA informou que o professor seria responsável pelos bens. Falou que o Estatuto dos 67 

Funcionários Públicos do Estado do Rio de Janeiro não diz isso. Disse que demanda 68 

muito tempo checar os bens, com conferência da numeração das etiquetas, deixando 69 

neste tempo de realizar as atividades fim. Disse que o técnico confere e ele assina em 70 

confiança. Disse, ainda, que possui bens, como monitores e aparelhos de ar-71 

condicionado com defeito e não tem como se desfazer por serem patrimoniados. O 72 

Reitor disse que não necessariamente o Agente Patrimonial tem que ser professor, 73 

podendo ser um técnico. Disse que a proposta da Gerente de Patrimônio foi feita no 74 

sentido de melhorar as questões importantes no que diz respeito ao controle dos bens. 75 

O Sr. Constantino disse que agora é uma excelente oportunidade para se incluir 76 

sugestões pertinentes na Minuta. O Reitor perguntou se o Prof. Flávio aceitaria ser o 77 

relator. O Prof. Flávio aceitou e sugeriu o nome do Sr. Arizoli para ajudá-lo na 78 

relatoria. O Sr. Arizoli aceitou participar da relatoria. O Prof. Flávio informou que 79 

sempre que o Laboratório de Biologia Celular e Tecidual precisou da Gerência de 80 

Patrimônio foi muito bem atendido. O Reitor sugeriu inversão da pauta, sendo aceita 81 

por todos. Passado ao item 7, a palavra foi passada à Profª Olga que leu seu relato 82 

sobre pedido de prorrogação de licença maternidade por 90 dias. O Sr. Arizoli 83 

perguntou se a Profª Olga consultou o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado 84 

do Rio de Janeiro ou somente a CLT. A Profª Olga disse que consultou o Estatuto e 85 

este prevê a prorrogação, mas não explicita a questão do pagamento do cargo em 86 

comissão. O Prof. Flávio disse que o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado do 87 

Rio de Janeiro prevê a prorrogação por três períodos de trinta dias cada com inspeção 88 
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médica. O Reitor disse que a discussão é sobre o prazo no cargo de chefia, pois há 89 

uma resolução do CONSUNI que não permite manter o cargo de chefia durante o 90 

afastamento. O Prof. Marco Antonio disse que após um determinado período deve 91 

haver nova eleição. O Sr. Constantino disse que esse caso específico não é 92 

considerado vacância e nova eleição é em caso de vacância. O Prof. José Geraldo 93 

perguntou se a lei permite que duas pessoas, sendo uma licenciada, ocupem o mesmo 94 

cargo de chefia, ou seja, pagamento de duas gratificações pelo mesmo cargo. O Prof. 95 

Flávio disse que verificou alguns problemas, pois quem está em perícia médica não 96 

pode ter redução da gratificação e quem substitui deve receber a gratificação. Sendo 97 

uma questão complicada o Chefe designar substituto por 40 dias e se afastar por 120 98 

dias. Disse que tudo isso precisa ser verificado. O Sr. Arizoli disse que se deve tomar 99 

cuidado com a questão e perguntou se no caso de afastamento de um professor por 100 

um ano vai ser contratado outro para o lugar. O Prof. Flávio disse que neste caso pode 101 

haver o Professor Substituto. O Reitor disse que neste caso a Câmara de Graduação 102 

analisará a questão para saber a melhor maneira de substituir. O Sr. Luciano disse 103 

que em relação ao técnico fica mais complicado, pois não se pode contratar um 104 

substituto, dizendo ser importante se pensar nisso. O Prof. Henrique sugeriu que 105 

alterando o estatuto, se coloque um artigo específico para a licença maternidade. O 106 

Prof. Salassier disse que se deve tomar cuidado com a questão dos cargos em aberto. 107 

O Reitor disse que se a lei não permitir a duplicação do pagamento do cargo em 108 

chefia, não teremos como dobrar o valor. Disse ser importante verificar o que é 109 

vacância do cargo. O Prof. Flávio disse que a questão de um artigo específico para a 110 

maternidade, proposto pelo Prof. Henrique é importante, mas não se pode excluir 111 

outras questões também importantes como as relacionadas a carcinomas, cardiopatias 112 

e AIDS. O Reitor disse que consultará a Assessoria Jurídica e a GRH e trazer as 113 

informações ao Colegiado.  Passando ao item 8 da pauta a palavra foi concedida ao 114 

Prof. Marco Antonio que fez uma explanação, com apresentação ao membros deste 115 

colegiado da planilha de orçamento da UENF. Disse que a proposta orçamentária da 116 

UENF deverá estar na ALERJ até 28 de setembro. O Prof. Flávio perguntou se nos 117 

valores destinados ao pagamento de pessoal está previsto pagamento de insalubridade 118 

e periculosidade. O Prof. Marco Antonio respondeu que sim. O Sr. Constantino disse 119 

que não teríamos direito a esses adicionais. Disse que a Lei 4.800 permitiu esse 120 

pagamento com a inclusão de uma cláusula. Disse que além da previsão orçamentária, 121 

há ainda a dependência das autoridades governamentais reconhecerem esse direito. O 122 

Prof. Flávio disse que neste caso pode-se alegar a questão da isonomia, pois a UERJ 123 

recebe esses adicionais. O Prof. Marco Antonio disse que há item com previsão para 124 

pagamento das dívidas trabalhistas. O Prof. Passoni disse ser louvável a intenção de 125 

se constar no orçamento o pagamento das dívidas trabalhistas. Perguntou se consta do 126 

orçamento a antecipação do pagamento das parcelas do PCV. O Prof. Marco Antonio 127 

respondeu que não consta e disse achar difícil, pois é pago parcelado para todas 128 

categorias. O Prof. Flávio perguntou se o Auxílio Alimentação e Auxílio Moradia exige 129 

contrapartida do aluno. O Prof. Marco Antonio respondeu que não há essa exigência. 130 

O Sr. Luciano disse que a contra-partida do aluno é o próprio estudo. O Reitor disse 131 

que aumentar o número de horas de trabalho para os alunos, fará com que não sobre 132 



     

 
 

 

 

 

 

 

  

REITORIA 
CONSUNI 

 

 

 

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia  -  Campos dos Goytacazes/ RJ -   CEP:  28013-602 
Tel.: (22)  2726–1595  - Fax: (22) 2726-1511   – e-mail: reitoria@uenf.br 

 

tempo para os estudos. A Srª Juliana perguntou que se desde o orçamento passado já 133 

havia valor para esses auxílios, porque não foram pagos. O Reitor disse que foram 134 

destinados R$ 100.000,00 e o valor não daria para atender os estudantes, sendo mais 135 

viável a transformação desse valor em bolsas de apoio acadêmico. O Prof. Salassier 136 

disse achar mais justo a transformação desse valor em bolsas de apoio acadêmico, 137 

levando-se em conta na seleção a parte social. O Reitor disse que um aumento no 138 

valor das bolsas de apoio acadêmico deve ser atrelado ao aumento das demais bolsas. 139 

A Profª Olga disse que com o valor de R$ 960.000,00 previsto no orçamento se 140 

construiria apartamentos para os alunos e em 10 anos se atenderia a demanda. O 141 

Prof. Flávio perguntou sobre a previsão orçamentária para informática. Disse que as 142 

atividades fim dependem de acesso a periódico CAPES e a rede da UENF está muito 143 

sobrecarregada e conseqüentemente muito lenta. O Prof. Marco Antonio disse que 144 

está embutida nos valores para Consolidação do Complexo Universitário. O Reitor 145 

disse que a primeira comissão que instalou foi relacionada a melhoria dos serviços de 146 

informática. O Prof. Abel informou que novos servidores foram adquiridos e estão em 147 

teste e em breve entrarão em funcionamento. Disse que entrou em contato com a 148 

Rede-Rio, e foi informado da necessidade de apresentação de projeto por parte da 149 

UENF, pois ainda nenhum foi apresentado. O Prof. Cláudio lembrou que uma solução 150 

para melhoria da comunicação poderia ser a telefonia por Voz-IP. O Prof. Maldonado 151 

sugere manter os mesmos valores do orçamento passado nos itens “Consolidação do 152 

Complexo Universitário” e no item relacionado à FAPERJ. O Reitor falou das 153 

dificuldades com o custeio e houve aumento nos valores de previsão dos mesmos, pois 154 

consideram cortar algumas obras e aumentar os valores do custeio como mais 155 

importante. Disse que considera muito importante o aumento do item relacionado ao 156 

pagamento de pessoal do que aumento em outros itens. O Sr. Luciano concorda com 157 

a posição da mesa, privilegiando pagamento de pessoal, mantendo apenas as obras 158 

necessárias. O Sr. Arizoli disse que nos últimos 4 anos o orçamento tem sido 159 

aprovado em 70% do solicitado. Disse que não se pode ter vergonha em pedir. Disse 160 

que para o Governo é mais importante fazer o restaurante universitário do que dar 10% 161 

de aumento. O Prof. Arnoldo disse que a Universidade está em expansão. Entende a 162 

estratégia, mas deve-se mostrar as necessidades e os efeitos perversos que os cortes 163 

causarão. O Prof. Marco Antonio disse que os limites apresentados pelo Governo 164 

serão conhecidos quando o mesmo abrir o sistema. O Prof. Edson disse que existe 165 

margem para negociação posterior na ALERJ. Disse que a estratégia de ampliar o que 166 

se acha essencial, sem exagerar em outros itens é importante, ficando desse jeito mais 167 

fácil negociar na ALERJ, pois mostrará que é um orçamento realista. O Prof. Flávio 168 

disse que quando o sistema abrir deve-se colocar o limite máximo, mas analisando 169 

itens mais importantes, pois pedindo com aumento linear não resolverá. Sugeriu que o 170 

próximo orçamento esteja acessível na Intranet para consulta. O Prof. Marco Antonio 171 

disse que já há algumas informações na página da DGA. O Prof. José Geraldo 172 

cumprimentou a Reitoria no que se refere ao item sobre pagamento de pessoal, pois 173 

isso estimula os técnicos a permanecerem trabalhando na instituição. Concorda que o 174 

valor geral, não deveria ser menor que o do ano passado. Considera que devem ser 175 

igualados os valores deste ano com o do ano passado, mas aumentando os itens 176 
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essenciais. Acha importante que seja aumentado o valor da quota a ser destinada ao 177 

Hospital Veterinário. O Prof. Maldonado disse que o dia em que tivermos a autonomia 178 

financeira será melhor, pois administraremos nosso próprio orçamento. Disse que 179 

mantém a posição de permanecerem os valores do ano passado nos itens que foram 180 

reduzidos. O Reitor disse achar muito importante priorizar pagamento de pessoal e as 181 

dívidas trabalhistas. O Prof. Passoni perguntou se os R$ 140.000.000,00 representa 182 

que percentual do ICMS. O Reitor informou que representa 1,5% da arrecadação 183 

líquida do Estado. O Prof. Passoni disse que nossa luta deve ser em cima da questão 184 

da autonomia financeira. O Prof. Salassier disse que colocando o valor total do 185 

orçamento menor que o do ano passado vai parecer que o Conselho Universitário que 186 

aprovou o do ano passado, o fez com valores inadequados. O Prof. Carlos Augusto 187 

disse que vivemos nos últimos anos situação de miséria em itens relacionados à 188 

manutenção, sendo os mesmos adquiridos apenas através de projetos dos 189 

pesquisadores. Sugeriu que se aumente para R$ 3.000.000,00 o item destinado à 190 

aquisição de imóveis, pois há como se justificar e que se dê atenção à quota finalística, 191 

principalmente material de consumo. A sugestão foi aceita. O Reitor colocou em 192 

votação a proposta orçamentária (anexada ao final desta ata), com sugestões 193 

apresentadas pelos conselheiros, sendo a mesma aprovada por unanimidade. O Prof. 194 

Marco Antonio informou que quando o Sistema Integrado de Gestão Orçamentária 195 

(SIGO) for disponibilizado com os limites orçamentários, encaminhará aos membros do 196 

colegiado os valores finais. Passado ao item 6 da pauta, que trata da Minuta de 197 

Normas para Convênios, a palavra foi passada ao Prof. Aldo que disse que recebeu 198 

sugestões e incluiu as mesmas na Minuta. O Prof. Ronaldo Paranhos disse que o 199 

documento base foi feito por uma comissão que trabalhou para discutir a Fundação, e 200 

usou muitos conceitos do documento elaborado por essa comissão. Disse que sua 201 

experiência a frente da Diretoria de Administração de Projetos ajudou na elaboração da 202 

Minuta. Disse que a Minuta já passou no COLAC. Falou de alguns pontos importantes, 203 

como o relacionado à prestação de serviços, onde um professor que faz palestras e 204 

recebe por isto, trará o recurso para a Fundação, legalizando assim o mesmo. Outro 205 

ponto é sobre patentes. Disse que preferiu não misturar convênios com patente. Disse 206 

que a responsável por patentes está cursando Direito e seu trabalho final será sobre 207 

patente nas universidades. Isso propiciará formular uma política de patentes, com uma 208 

resolução específica sendo feita dentro de 6 meses a 1 ano. Outro ponto é sobre o 209 

artigo 15, onde consta a taxa de 5% para a UENF. Disse não concordar com quem 210 

considera que este percentual deveria ser destinado integralmente aos laboratórios, 211 

pois na sua opinião os valores a serem destinados aos laboratórios devem constar no 212 

projeto e não ser provenientes dos 5%. Disse que a UENF abre mão, muitas vezes, 213 

deste percentual de 5% e, na prática, dos convênios realizados, em 25% deles se 214 

consegue a taxa administrativa de 5%. O Prof. Aldo agradeceu as sugestões e a 215 

compreensão do Prof. Ronaldo Paranhos em procurar atender as sugestões. Disse que 216 

sobre a parte polêmica, que é sobre os 5%, em sua opinião deveria ser dividido, com 217 

50% para os Centros e 50% para a Reitoria. O Prof. Priimenko disse que não é 218 

aconselhável constar no documento o termo “taxa administrativa”, pois há projetos que 219 

não permitem inclusão de tais taxas. Disse que o percentual de 5% deveria ser dividido 220 
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pelos Laboratórios, Centros e Reitoria. O Prof. Aldo fez uma apresentação da Minuta 221 

com as sugestões acatadas. Após ampla discussão, foram aceitas sugestões de 222 

inclusão e cortes de alguns itens. Ficou decidido que o assunto será retomado na 223 

próxima reunião do CONSUNI. Passando ao item 9 da pauta o Reitor disse que a 224 

Reitoria tem uma proposta de criação da Prefeitura do Campus autônoma, dando a 225 

esta condições de funcionabilidade. Disse que uma Minuta foi enviada aos conselheiros 226 

para análise e há necessidade de se nomear um relator para apresentar parecer na 227 

próxima reunião do CONSUNI. O Prof. Flávio disse que hoje a situação é crítica em 228 

relação à manutenção. Disse que seu Laboratório teve grande prejuízo causado por 229 

ratos. O Reitor solicitou que a Minuta seja analisada e que sugestões sejam dadas e 230 

perguntou se o Prof. Salassier aceitaria ser o relator, sendo a solicitação aceita por 231 

este. O Prof. Salassier fez a leitura de uma carta (anexada ao final desta ata), 232 

endereçada ao Prof. Raimundo Braz Filho, ao Presidente do CONSUNI, o Magnífico 233 

Reitor Prof. Almy Jr Cordeiro de Carvalho e aos membros do CONSUNI, com o 234 

seguinte assunto: Declaração Escrita apresentada no CONSUNI de 09/08/2007. O Sr. 235 

Constantino falou da necessidade de se arquivar o processo E-26/050.372/06, que 236 

trata da Exoneração de Cargo de Chefe de Laboratório – Prof. Rúben Jesus Sánchez 237 

Rodriguez e nomeação pró-tempore de Guerold Serguervitch. Disse que com a saída 238 

do Prof. Rubén Sanchez, o Prof. Guerold assumiu e seu mandato que deveria ser de 239 

30 dias se prolongou por 4 meses. Solicitou que o CONSUNI respaldasse o tempo de 240 

interinidade do Prof. Guerold. O referido respaldo foi dado por unanimidade. Nada mais 241 

havendo a ser tratado, às dezenove horas, o Reitor agradeceu a presença de todos e 242 

deu por encerrada a reunião. 243 

 244 

 245 

 246 

  Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho           Carlos André Pereira Baptista    247 

                            Reitor                                             Secretário ad hoc 248 

 249 


