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ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 2 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 3 

 4 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e sete, no auditório do Hospital 5 

Veterinário, às quatorze horas, realizou-se a centésima décima quarta reunião 6 

extraordinária do Conselho Universitário da Universidade Estadual do Norte 7 

Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as seguintes presenças: Prof. Almy Junior 8 

Cordeiro de Carvalho – Reitor, presidindo a reunião; Prof. Carlos Jorge Logullo de 9 

Oliveira – representando o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Hernán 10 

Maldonado Vasquez – Diretor do CCTA; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do 11 

CBB; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto 12 

– Diretora do CCH; Aline Cerqueira Barbosa Vitoi Fonseca – Diretora Geral de 13 

Administração em exercício; Chefes de Laboratório: Prof. Cláudio Roberto Marciano 14 

(CCTA); Prof. Ricardo Moreira de Souza (CCTA); Prof. Henrique Duarte Vieira (CCTA); 15 

Prof. Carlos Augusto de Alencar Fontes (CCTA); Profª Marina Satika Suzuki (CBB); 16 

Prof. Lev Okorokov (CBB); Prof. Aldo Durand Farfan (CCT); Prof. Luis Humberto 17 

Guillermo Felipe (CCT); Prof. André Luis Policani Freitas (CCT); Prof. Luís César 18 

Passoni (CCT); Prof. Viacheslav Ivanovich Priimenko (CCT); Prof. Sérgio Arruda de 19 

Moura (CCH); Profª Marinete dos Santos Silva (CCH); Prof. Ailton Mota de Carvalho 20 

(CCH); Prof. Júlio César Ramos Esteves (CCH); Professores Titulares: Prof. Salassier 21 

Bernardo (CCTA); Prof. Carlos Eduardo de Rezende (CBB); Prof. Valdo da Silva 22 

Marques (CCT); Professores Associados: Prof. José Geraldo de Araújo Carneiro 23 

(CCTA); Profª Rosane Rodrigues Chaves (CCT); Técnicos Administrativos: Srª Maria 24 

Beatriz Mercadante (CCTA); Sr. Arizoli Antônio Rosa Gobo (CBB); Sr. Luciano Viana 25 

Muniz (CCT); Discentes de Pós-Graduação: Srª Quésia de Souza Francisco; Sr. Fábio 26 

Pessanha Bila; Discentes da Graduação: Sr. Fernando Carlos de Sousa; Convidados: 27 

Sr. Antônio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Carlos André Pereira 28 

Baptista – Secretário ad hoc. Justificaram ausência: Prof. Marco Antonio Martins (se 29 

recuperando de cirurgia), Profª Olga Lima Tavares Machado (participando do II 30 

Congresso da Rede Brasileira de Biodiesel, em Brasília), Prof. Antonio Abel González 31 

Carrasquilla (reunião na FAPERJ); Prof. Silvério de Paiva Freitas (participação na 32 

comissão julgadora de projetos FAPEMIG), Profª Lílian Maria Garcia Bahia de Oliveira 33 

(exames médicos) e Prof. Edson Correa da Silva (visita de interesse institucional à 34 

UNICAMP); Para tratar da seguinte pauta: 1- Resolução do CONSUNI – Dispõe sobre 35 

a estruturação da Prefeitura da UENF (processo E-26/052.182/07); 2- Normas de 36 

Controle de Bens Patrimoniais da UENF - parecer da relatoria (Processo E-37 

26/052.412/05); 3- Alteração do regimento da Pós-Graduação – CI UENF/ASJUR nº 38 

85/07 – CI PROPPG nº 215/2007; 4- Alteração da Resolução 004/2000 do CONSUNI - 39 

Normas para a Regulamentação de Convênios, Contratos e Prestação de Serviços 40 

(processo E-26/053.285/06); Constatado o quorum, o Reitor iniciou a reunião 41 

agradecendo a presença de todos. Informou que no momento não temos quorum 42 

qualificado para votarmos os itens da pauta. A Srª Maria Beatriz perguntou se já foram 43 

indicados os presidentes da Comissão de Carreira Docente e da Comissão Central de 44 
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Avaliação dos Funcionários Técnico-administrativos. O Reitor respondeu que o Prof. 45 

Edson Correa da Silva continuará presidindo a Comissão de Carreira Docente e o Prof. 46 

Silvério a Comissão Central de Avaliação. O Reitor informou que haverá Sessão 47 

Solene do Conselho Universitário no dia 3 de dezembro, no Centro de Convenções, 48 

com a presença do Governador Sérgio Cabral, quando o mesmo receberá a medalha 49 

de Chanceler da UENF, fará a entrega do Centro de Convenções e inaugurará a 50 

Centrífuga Geotécnica. Solicitou a presença e colaboração de todos para o evento. 51 

Informou que no dia 4 de dezembro haverá a 1ª reunião do Conselho Curador, 52 

presidido pelo Reitor e composto pelo Prof. José Geraldo, representante titular dos 53 

docentes, Prof. Valdo, suplente, Maurício Falcão, representante titular dos funcionários 54 

e Nilza Portela como suplente. Além deles compõem o Conselho os chefes de gabinete 55 

da Secretaria de Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Planejamento e da Secretaria 56 

de Fazenda. O Reitor informou que esteve na ALERJ participando de Audiência 57 

Pública da Frente Parlamentar de Apoio às Instituições Públicas. Disse que esteve na 58 

Secretaria de Fazenda negociando o pagamento das dívidas trabalhistas com recursos 59 

da própria UENF. Disse que há três obras em andamento, com tempo curto para 60 

conclusão, que são o calçamento da estrada da Unidade de Apoio à Pesquisa, que 61 

está bem adiantada, a obra da cerca nos fundos da UENF, que deverá avançar nos 62 

próximos dias e a obra do prédio da Prefeitura do Campus, que deverá começar ainda 63 

este mês. Disse que houve um avanço, com uma melhor administração das quotas de 64 

custeio. O Reitor disse que a Comissão do Restaurante Universitário apresentará uma 65 

proposta para discussão, onde poderemos verificar que serão necessários em torno de 66 

R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para realização da obra. A palavra foi 67 

passada ao Prof. Paulo Maia, que fez a apresentação do projeto do Restaurante 68 

Universitário. O Prof. Valdo perguntou se a obra estará dentro ou fora do cocar. O 69 

Prof. Paulo Maia respondeu que foi projetado fora do cocar. O Prof. Valdo perguntou 70 

se no prédio da Prefeitura seriam destinadas áreas para as associações. O Reitor 71 

disse que a ADUENF já solicitou área para construir sua sede, próximo ao CCH, já 72 

tendo sido aprovada a solicitação. Disse que o projeto do restaurante prevê a 73 

construção na área hoje ocupada pelos barracões, que seriam demolidos, e 74 

reconstruídos de forma definitiva para os setores que ali se encontram. O Prof. 75 

Ricardo disse que foi feita uma previsão de crescimento e perguntou que se 76 

crescermos menos que o previsto o que acontecerá e, ainda, como será a gestão do 77 

restaurante. O Prof. Paulo Maia respondeu que consta no projeto uma área principal e 78 

áreas para expansão, que poderão ser utilizadas da melhor forma possível. O Prof. 79 

Maldonado perguntou qual a altura da fachada. O Prof. Paulo Maia respondeu que 80 

aproximadamente 9 metros. O Prof. Maldonado observou que será uma arquitetura 81 

diferente das demais da universidade. O Prof. Paulo Maia disse que está sendo 82 

apresentada uma proposta funcional, em termos de ventilação e iluminação. O Prof. 83 

Júlio disse que se é para atender alunos e funcionários, como impedir o acesso da 84 

comunidade externa. O Prof. Paulo Maia respondeu que poderá ser feito um 85 

credenciamento. A Profª Teresa disse que a proposta é mais que urgente e espera 86 

que saia do papel. Disse que em termos de fachada deveria se aliar a praticidade com 87 

uma arquitetura mais próxima da que temos, mais moderna. O Prof. Paulo Maia disse 88 
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que estão abertos a sugestões e disse que o projeto é muito importante. O Prof. Valdo 89 

disse que o visual agradou, principalmente pelas inclinações. Sugeriu que fosse feito 90 

projeto prevendo uso de painéis foto-solares. O Prof. Arnoldo parabenizou a 91 

Comissão pelo projeto, que achou simples e funcional. Sugeriu que seja feito o projeto 92 

da Biblioteca Central. O Reitor disse que já há comissão instituída sobre a Biblioteca 93 

Central, presidida pelo Prof. Silvaldo e composta também pelos bibliotecários dos 94 

quatro Centros. Disse que a proposta da comissão da Biblioteca Central será 95 

apresentada ao CONSUNI. O Prof. Salassier disse que deve ser respeitado o projeto 96 

do Oscar Niemayer, que usou os moldes do CIEP no projeto da UENF por que era a 97 

possibilidade disponível na época, não havendo outra opção. Afirmou que é sempre 98 

importante lembrar a importância do projeto do Niemayer. O Prof. Paulo Maia disse 99 

que não há crítica ao projeto do Oscar Niemayer, e nem é intenção agredir o projeto 100 

original. O Sr. Fernando disse que em relação ao barracão do DCE, já há um laudo 101 

encaminhado à Reitoria informando que o barracão está condenado. O Reitor disse 102 

que já está sendo verificado, mas solicitou que o DCE solicite formalmente espaço para 103 

sua sede, assim como fez a ADUENF. O Prof. Policani disse ser mais importante a 104 

funcionalidade do projeto do que sua parte plástica. O Prof. Priimenko disse que 105 

existem prédios modernos, com uso de areia e grama para evitar aquecimento, assim 106 

como outros aproveitando a água da chuva. Disse que devem ser aproveitadas essas 107 

idéias. O Reitor disse que já temos quorum para votar o item 1 da pauta. O Reitor foi 108 

informado que outros conselheiros já se retiraram da reunião. O Prof. Ricardo disse 109 

desconhecer que se pare discussão numa reunião por que algum membro se 110 

ausentou. Disse que se há assinaturas o item deve ser votado. Disse que há membros 111 

que nunca comparecem e alguma ação deve ser feita. A Srª Maria Beatriz disse que 112 

se há 37 assinaturas, como poderemos ter apenas 20 votos. O Prof. Ricardo disse 113 

que deve ser votado contando as abstenções e votos contras e subtraindo do total de 114 

assinaturas. O Prof. José Geraldo disse que na Câmara dos Deputados eles retiram 115 

as assinaturas, mas não sabe se poderemos adotar essa postura. Acha que se alguém 116 

assinou que mantenha a mesma. O Reitor disse que este entendimento não se resume 117 

a esta reunião e sim às demais também. A Profª Rosane disse que quem saiu que se 118 

responsabilize por suas ausências. O Prof. Maldonado disse achar importante as 119 

votações dos itens da pauta, para atender a funcionalidade da Universidade, mas tem 120 

medo de ferir o estatuto. O Sr. Luciano disse entender que se na listagem consta 121 

quorum devemos fazer a votação e que se entenda que quem saiu da reunião se 122 

absteve de votar. O Reitor disse que cada um de nós está representando uma 123 

categoria e devemos respeitá-la. O Prof. Arnoldo disse que estamos representando 124 

setores, não temos que tomar conta de quem saiu e oficialmente existe quorum. A 125 

Profª Teresa disse ter dúvidas e que todos os argumentos levantados são corretos. 126 

Disse que sempre que é necessário quorum qualificado há dificuldades. Disse que as 127 

pessoas que nunca comparecem devem ser punidas conforme o estatuto. Disse que 128 

não sabemos o motivo das saídas dos colegas, mas era 15 horas e 30 minutos quando 129 

se ausentaram e a reunião se iniciou às 14 horas, com os conselheiros saindo sem a 130 

perspectiva de quorum. Disse que o problema é sério tanto com quanto os atrasos. O 131 

Reitor disse que a representatividade é muito importante. O Prof. Aldo disse que 132 
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devemos aplicar a cassação, conforme consta no regimento. Disse que quem assinou 133 

não pode ser considerado ausente e será mais danoso não votarmos, pois a Instituição 134 

está sendo prejudicada. O Prof. Henrique disse que precisamos definir se vale a 135 

presença ou a assinatura. Acha que quem se ausentou deu poderes para o Conselho 136 

decidir por ele. O Prof. José Geraldo disse que o estatuto é omisso neste caso, e deve 137 

ser esclarecido pelo Conselho. Disse que está no seu sétimo ano de CONSUNI, e que 138 

está representando os professores associados do CCTA e a nenhum de nós é dado o 139 

direito de se ausentar antes do fim das reuniões. Disse que podem tocar as discussões 140 

à frente, pois constam as assinaturas. A Profª Teresa disse que como é um caso 141 

omisso devemos votar que a partir deste momento o quorum será reconhecido pelo 142 

número de assinaturas. Disse que devemos definir esta questão. O Prof. José 143 

Geraldo disse que se o conselheiro se ausentou após ter assinado, ele não pode ser 144 

cassado por ausência e, diante disso, considera-se que está presente. O Reitor disse 145 

que as ausências estão prejudicando a funcionalidade da Instituição. O Sr. Fernando 146 

disse que a pauta foi enviada por e-mail e os conselheiros tinham ciência da mesma. 147 

Disse que eles saíram por que ainda não havia quorum, mas tinham conhecimento que 148 

as discussões continuariam. Disse que devemos ter prudência quanto à questão. O 149 

Prof. Valdo disse que temos representantes de categorias e de órgãos. Acha que está 150 

faltando a figura do vice para alguns cargos. Disse que está sendo elaborado 151 

regimento interno do CCT e irão sugerir à Universidade a criação do Vice Diretor, Vice-152 

Chefe de Laboratório, etc. Disse achar prudente fazer as votações na próxima reunião. 153 

O Prof. Priimenko disse que devemos considerar os que se ausentaram como 154 

presentes e concordantes com as decisões do Conselho. O Reitor disse que os Chefes 155 

de Laboratórios quando se ausentam do campus designam substituto, que inclusive 156 

assinam por eles nas questões do laboratório. O Prof. Maldonado disse que ninguém 157 

está contra votar as questões, mas precisamos de quorum. O Prof. Ricardo disse que 158 

há um consenso que o quorum será pelas assinaturas, mas devemos definir como 159 

consideraremos os votos dos que se ausentaram durante a reunião, se serão 160 

considerados abstenções ou votos de acordo com a decisão do Conselho. O Prof. 161 

Aldo propõe que os conselheiros que assinam e se ausentam sejam considerados 162 

como apoiando a decisão do Conselho, e que se decida hoje essa questão. O Prof. 163 

Lev disse que a ausência de conselheiros ocasiona não podermos tomar decisões. 164 

Disse que temos pouca disciplina e muita anarquia. Disse que um professor sem 165 

disciplina não pode cobrar disciplina dos alunos. Disse que se considerar os que 166 

saíram como ausentes, não haverá quorum. A Srª Maria Beatriz disse que a idéia dos 167 

suplentes é interessante. Solicitou melhor divulgação dos itens da pauta, pois não 168 

recebeu o documento sobre a questão dos bens patrimoniais e gostaria de ter 169 

conhecimento do mesmo. O Reitor disse que quando necessário pode ser solicitado à 170 

secretaria do Colegiado. O Prof. Aldo disse que para que esta ampla discussão não 171 

passe em branco, devemos decidir a questão das ausências. A Profª Rosane disse 172 

que se havia quorum como justificaremos na ata a não votação dos itens. O Prof. Aldo 173 

disse que há casos que o conselheiro ao se retirar pode declarar seu voto antes de 174 

sair. O Prof. Ricardo propôs que o Conselho entenda que o marco legal do quorum é a 175 

lista de presença. Disse que a votação poderá ser por diferença, contando as 176 
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abstenções e os votos contra, e a diferença desta soma pelo número de assinaturas 177 

dará o resultado. O Prof. Logullo disse que se não deliberarmos a reunião perde a 178 

força. O Prof. Alexandre disse que se um conselheiro se ausentar depois de assinar, 179 

pode se dirigir à mesa e justificar a saída. O Sr. Fernando disse que a presença do 180 

conselheiro é importante para participar das discussões e não apenas assinando, 181 

votando e saindo. A Profª Teresa disse que há sugestões interessantíssimas, mas 182 

prefere a prudência. O Sr. Luciano sugeriu consulta ao jurídico sobre as questões aqui 183 

debatidas. O Sr. Constantino perguntou o que seria consultado ao jurídico, pois existe 184 

a lista de presença, então para que serviria este controle de freqüência. O Prof. 185 

Arnoldo disse que há duas propostas, do Prof. Aldo, completada por sugestões do 186 

Prof. Ricardo e da Profª Teresa, que propõe decidirmos somente na próxima reunião. O 187 

Reitor colocou em votação a proposta da Profª Teresa de adiarmos a decisão para a 188 

próxima reunião, sendo aprovada a proposta com 11 votos a favor e 10 contra. O 189 

Reitor convocou o Conselho para a Sessão Solene que será realizada no dia 3 de 190 

dezembro, às 14 horas e 30 minutos, com a entrega da medalha de Chanceler da 191 

UENF ao Excelentíssimo Governador Sérgio Cabral, a entrega do Centro de 192 

Convenções e inauguração da Centrífuga Geotécnica, além de apresentação de 193 

reivindicações. O Sr. Fernando disse que o projeto do Restaurante Universitário 194 

apresentado neste Conselho é fruto da luta dos estudantes durante o tempo, onde 195 

convenceram a Reitoria da importância do mesmo para a manutenção dos estudantes 196 

na Instituição. Disse que deve haver reivindicações dos estudantes na segunda-feira, 197 

na Sessão Solene. Disse que em outras visitas de autoridades houve confusões e 198 

espera que desta vez não haja violência contra os estudantes. O Prof. José Geraldo 199 

disse que sempre foi favorável a manifestações, onde a divergência é que faz a 200 

democracia, só não pode haver manifestações agressivas. O Prof. Ricardo disse que 201 

na UENF sempre há manifestações e apela à Reitoria que busque junto ao Governo 202 

minimizar riscos de atritos. Disse que o Reitor não pode controlar seguranças do 203 

Governador. O Prof. Arnoldo disse que devemos ter capacidade e maturidade para 204 

perceber o momento e a realidade que estamos vivendo. Nada mais havendo a ser 205 

tratado, às dezoito horas, o Reitor agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 206 

a reunião. 207 

 208 

 209 

 210 

  Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho                        Carlos André Pereira Baptista    211 

                            Reitor                                    Secretário ad hoc 212 


