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ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 2 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 3 

 4 

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e sete, na sala de defesa de tese do 5 

Hospital Veterinário, às quinze horas, realizou-se a centésima décima primeira reunião 6 

extraordinária do Conselho Universitário da Universidade Estadual do Norte Fluminense 7 

Darcy Ribeiro – UENF, com as seguintes presenças: Prof. Antonio Abel Gonzáles 8 

Carrasquilla – Vice-Reitor, presidindo a reunião; Profª Lílian Maria Garcia Bahia de Oliveira 9 

– Pró-Reitora de Graduação; Prof. Silvério de Paiva Freitas – Pró-Reitor de Extensão e 10 

Assuntos Comunitários; Prof. Edson Correa da Silva – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-11 

Graduação; Prof. Hernán Maldonado Vasquez – Diretor do CCTA; Prof. Arnoldo Rocha 12 

Façanha – Diretor do CBB; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa 13 

de Jesus Peixoto – Diretora do CCH; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral de 14 

Administração; Chefes de Laboratório: Prof. Cláudio Roberto Marciano (CCTA); Prof. 15 

Ricardo Moreira de Souza (CCTA); Prof. Carlos Augusto de Alencar Fontes (CCTA); Profª 16 

Marina Satika Suzuki (CBB); Prof. Lev Okorokov (CBB); Prof. Luis Humberto Guillermo 17 

Felipe (CCT); Prof. Luís César Passoni (CCT); Prof. Viacheslav Ivanovich Priimenko (CCT); 18 

Prof. Sérgio Arruda de Moura (CCH); Profª Marinete dos Santos Silva (CCH); Prof. Ailton 19 

Mota de Carvalho (CCH); Professores Titulares: Prof. Salassier Bernardo (CCTA); Prof. 20 

Valdo da Silva Marques (CCT); Professores Associados: Prof. José Geraldo de Araújo 21 

Carneiro (CCTA); Profª Rosane Rodrigues Chaves (CCT); Técnicos Administrativos: Srª 22 

Maria Beatriz Mercadante (CCTA); Sr. Luciano Viana Muniz (CCT); Sr. Gustavo Gomes 23 

Lopes (CCH); Discentes de Pós-Graduação: Srª Quésia de Souza Francisco e Srª Juliana 24 

Barreto da Silva; Convidados: Sr. Antônio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; 25 

Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Justificaram ausência: Prof. Henrique 26 

Duarte Vieira (CCTA); Profª Olga Lima Tavares Machado (CBB); Prof. Aldo Duran Farfán 27 

(CCT); Prof. Helion Vargas (CCT); Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 28 

110ª Reunião do CONSUNI; 2- Resolução do CONSUNI – Dispõe sobre a estruturação da 29 

Prefeitura da UENF – Parecer do relator (processo E-26/052.182/07); 3- Alteração da 30 

Resolução 004/2000 do CONSUNI – Normas para a Regulamentação de Convênios, 31 

Contratos e Prestação de Serviços (processo E-26/053.285/06); 4- Homologação de 32 

resultado de concursos: para professor associado do LSA, na área Inspeção de Produtos 33 

de Origem Animal; para professor associado do LCQUI, na área de Química; 5- 34 

Homologação de Convênios: convênio entre a PETROBRAS x FUNDENOR x UENF 35 

(processo E-26/052.212/07); convênio entre a FINEP x FUNARBE x UENF (processo E-36 

26/052.473/07); convênio entre a UENF e a Prefeitura Municipal de Macaé (E-37 

26/052.206/07); convênio entre a Petrobrás x UENF (processo E-26/051.967/07); 38 

Constatado o quorum, o Vice-Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e 39 

se desculpou pela mudança de local da mesma. Informou que o Reitor não poderá estar 40 

presente por estar participando em Itaperuna de evento junto ao Vice-Governador, ao 41 

Ministro da Integração Regional e a vários prefeitos da região. Informou que há editais do 42 

CNPq abertos, solicitando que se atenham aos mesmos, lembrando que terão prioridades 43 

nos referidos editais os pesquisadores que não foram contemplados no edital anterior. 44 

Solicitou a retirada do item 3 da pauta, devido a ausência justificada do relator, Prof. Aldo 45 

Farfán.  A solicitação foi aceita por todos. Passando ao primeiro item da pauta, o Vice-46 
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Reitor submeteu à aprovação a ata da 110ª Reunião deste conselho, sendo aprovada por 47 

todos após algumas correções de forma sugeridas. Passando ao segundo item da pauta, 48 

o Vice-Reitor informou que será preciso quorum qualificado para votar este item e no 49 

momento não há o referido quorum. O Sr. Constantino perguntou se o Prof. Salassier 50 

gostaria que fosse lido o seu parecer sobre a minuta que dispõe sobre a estruturação da 51 

Prefeitura da UENF, com o mesmo respondendo que sim. O Sr. Constantino fez a leitura 52 

do parecer do Prof. Salassier. O Prof. Salassier disse que sua preocupação é com a 53 

quantidade de chefes e não com o pagamento dos cargos. O Prof. Ricardo disse que 54 

analisando o organograma, a impressão que teve é que haverá muitos chefes e que há 55 

setores que se sobrepõem. O Prof. Paulo Maia disse que não necessariamente haverá 56 

uma pessoa por setor, podendo uma só pessoa coordenar mais de um. A idéia é estruturar 57 

os setores para uma melhor coordenação. O Prof. Carlos Augusto perguntou se no caso 58 

de um problema que ocorra em Macaé, terá que sair um funcionário de Campos para 59 

resolvê-lo. O Prof. Paulo Maia respondeu que para manutenções mais específicas será 60 

necessário o deslocamento do funcionário sim, mas para serviços rotineiros não. O Vice-61 

Reitor disse que em Macaé poderá haver um zelador. O Sr. Luciano disse que tinha 62 

dúvidas com a questão de pessoal, mas ficou satisfeito com os esclarecimentos do Prof. 63 

Paulo Maia. O Prof. Valdo disse que não vê motivos para tantos setores, pois não há 64 

pessoal suficiente para atuar neles. O Prof. Paulo Maia disse que “Manutenção e 65 

Zeladoria” é o setor com maior volume de trabalho. O Vice-Reitor disse que foi discutida 66 

na Reitoria a necessidade de no próximo concurso reforçar a Prefeitura do Campus com 67 

mão-de-obra. O Prof. Salassier disse que também não vê necessidade de criação de 68 

tantos setores, acha que é um excesso de divisão, podendo pulverizar o processo. O Prof. 69 

Ricardo disse que tem a mesma preocupação do Prof. Salassier, a criação de muitos 70 

setores sem aumento da mão-de-obra. Disse que pode haver dificuldade de funcionalidade 71 

em virtude do excesso de chefes. A Profª Lílian disse que é importante deixarmos 72 

estruturada a Prefeitura para que quando alcançarmos a autonomia financeira estar tudo 73 

pronto. Disse que estamos discutindo a operacionalização atual e o que poderá ser feito 74 

futuramente. Disse que com o organograma apresentado possuiremos os números e, 75 

assim, poderemos solicitar verbas e pessoal. O Prof. Passoni sugeriu que poderíamos 76 

melhorar as atribuições dos setores, deixando o detalhamento para regimento interno da 77 

Prefeitura. O Prof. José Geraldo parabenizou a administração pela limpeza no campus e 78 

higienização nos prédios. Disse que em relação à estruturação da Prefeitura todos têm 79 

suas razões nas colocações feitas até o momento. O Prof. Carlos Augusto disse que em 80 

relação a conserto e manutenção de equipamentos consegue pouco da Universidade. 81 

Disse que é fundamental alocar recursos para este fim. Disse que com o reduzido número 82 

de funcionários no momento, não deveria se criar tantos setores. O Prof. Valdo disse que 83 

acha o organograma muito grande. Disse que o mais importante é estruturar a Prefeitura. 84 

O Vice-Reitor disse que a Reitoria colocou um professor à frente da Prefeitura, podendo 85 

este preparar projetos visando alocar recursos para estruturar a mesma. O Prof. Silvério 86 

disse que a estrutura é pequena, portanto a proposta é pensando no crescimento da 87 

Universidade, tanto na estrutura física quanto de pessoal. O Prof. Salassier disse que 88 

todos pensam no melhor para a Universidade. Disse que não se pode engessar o 89 

processo, pois aprovando esta nova estrutura da Prefeitura, qualquer alteração que precise 90 

ser feita, terá necessariamente que passar pelo CONSUNI. O Prof. Marco Antonio disse 91 

que os dois maiores problemas hoje são a Prefeitura e a GRC. Disse que vem sendo 92 
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discutido como melhorar ambos. Disse que quando se discutiu a Prefeitura pensou-se em 93 

algo grande, para que não haja a necessidade de ficarmos sempre discutindo isso em 94 

colegiados. Disse que a idéia é montar a estrutura e tentar melhorá-la. O Prof. Paulo Maia 95 

disse que a discussão foi produtiva em relação à parte legal, mas no que se refere à parte 96 

técnica, foi deixado de lado. Disse que houve pesquisa em outras prefeituras e que há 97 

setores que já funcionam, faltando agora organizar os mesmos. Fez uma explanação sobre 98 

o organograma. Disse que concorda com a sugestão do organograma ser feito até a parte 99 

de assessorias e gerências, retirando do mesmo os setores, sendo estes disciplinados em 100 

regimento próprio da Prefeitura. O Vice-Reitor disse que na próxima reunião, havendo 101 

quorum qualificado, este item será votado, destacando o consenso que foi alcançado na 102 

proposta sobre a estrutura da Prefeitura. No quarto item da pauta o Vice-Reitor disse que 103 

o mesmo se refere à homologação de resultado de concurso público. Perguntou se poderia 104 

incluir na pauta documento com o resultado de concurso para professor do LEEA/CCH. 105 

Proposta aceita por todos. O Sr. Constantino fez a leitura da CI UENF/CCTA nº 143/07 106 

com resultado de concurso público para professor associado do LSA, na área Inspeção de 107 

Produtos de Origem Animal, sendo aprovado em 1º lugar Francimar Fernandes Gomes, 108 

com nota final 8,65. O segundo colocado foi Márcia Monks Jantzen, com nota final 8,45 e o 109 

terceiro colocado foi Sergio Cogo Feijoo, com nota final 8,35. Depois o Sr. Constantino fez 110 

a leitura da CI CCT nº 187/07 com resultado do concurso para professor associado do 111 

LCQUI, área de Química, sendo aprovado em 1º lugar Rodrigo Rodrigues de Oliveira, com 112 

nota final 8,64. O segundo colocado foi Walter Ruggeri Waldman, com nota final 8,47, o 113 

terceiro colocado foi Diana Negrão Cavalcanti, com nota final 8,25, o quarto colocado foi 114 

Queite Antonia de Paula, com nota final 8,00, o quinto colocado foi Zenildo Buarque de 115 

Morais Filho, com nota final 7,50 e com Jussara Pinheiro Barbosa e Nelilma Correia 116 

Romeiro como desistentes. O Sr. Constantino leu a CI Direção/CCH nº 176/07, com 117 

resultado do concurso para professor associado do LEEA, sendo aprovado, como 118 

candidato único, Marlon Gomes Ney. O Vice-Reitor colocou em votação, sendo os três 119 

concursos homologados por unanimidade. Passado ao item 5 da pauta, o Sr. Constantino 120 

fez a leitura do processo E-26/052.212/07, que trata do convênio entre a UENF, a 121 

PETROBRAS e a FUNDENOR, do processo E-26/052.473/07, que trata do convênio entra 122 

a UENF, FINEP e FUNARBE, do processo E-26/052.206/07, que trata do convênio entre a 123 

UENF e a Prefeitura Municipal de Macaé e do processo E-26/051.967/07, que trata do 124 

convênio entre a UENF e a PETROBRAS. O Vice-Reitor colocou em votação, sendo os 125 

quatro convênios homologados por unanimidade. O Vice-Reitor informou que a comissão 126 

que preside, sobre a informática da Instituição já está no fim. Disse que há uma consultoria 127 

externa para fazer mapeamento dos computadores da UENF e, depois, confrontar os 128 

dados com os obtidos pela comissão. Informou que será consertado o gerador do CCT e, 129 

assim, colocar em funcionamento o novo servidor. Disse que será solicitado aumento do 130 

link junto à Rede Rio. Nada mais havendo a ser tratado, às dezesseis horas e quarenta 131 

minutos, o Vice-Reitor agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. 132 

 133 

 134 

 135 

  Prof. Antonio Abel González Carrasquilla                       Carlos André Pereira Baptista    136 

                            Vice-Reitor                                    Secretário ad hoc 137 


