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ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO 3 

 4 

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e sete, no Centro de Convenções, às 5 

quatorze horas, realizou-se a centésima décima sexta reunião ordinária do Conselho 6 

Universitário da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com 7 

as seguintes presenças: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, presidindo a 8 

reunião; Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; Prof. Edson Corrêa da 9 

Silva – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Lílian Maria Garcia Bahia de 10 

Oliveira – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Silvério de Paiva Freitas – Pró-Reitor de 11 

Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Hernán Maldonado Vasquez – Diretor do CCTA; 12 

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

do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do CCH; Aline Cerqueira Barbosa Vitoi 14 

Fonseca – Diretora Geral de Administração em exercício; Chefes de Laboratório: Prof. 15 

Ricardo Moreira de Souza (CCTA); Prof. Henrique Duarte Vieira (CCTA); Prof. Carlos 16 

Augusto de Alencar Fontes (CCTA); Prof. Lev Okorokov (CBB); Profª Olga Lima Tavares 17 

Machado (CBB); Prof. Aldo Durand Farfan (CCT); Prof. Helion Vargas (CCT); Prof. Luís 18 

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

Moura (CCH); Profª Marinete dos Santos Silva (CCH); Prof. Júlio César Ramos Esteves 20 

(CCH); Professores Titulares: Prof. Salassier Bernardo (CCTA); Prof. Valdo da Silva 21 

Marques (CCT); Professores Associados: Prof. José Geraldo de Araújo Carneiro (CCTA); 22 

Profª Andréa Cristina Vetö Arnholdt (CBB); Profª Liéte de Oliveira Accácio (CCH); Técnicos 23 

Administrativos: Srª Maria Beatriz Mercadante (CCTA); Sr. Luciano Viana Muniz (CCT); 24 

Discentes de Pós-Graduação: Srª Quésia de Souza Francisco; Srª Juliana Barreto da Silva; 25 

Discentes da Graduação: Sr. Daniel Soares R. Rodrigues; Sr. Fernando Carlos de Sousa; 26 

Convidados: Sr. Antônio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Sr. Carlos André 27 

Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação das atas 28 

das reuniões 113 e 114; 2- Informes; 3- Resolução do CONSUNI – Dispõe sobre a 29 

estruturação da Prefeitura da UENF (processo E-26/052.182/07); 4- Normas de Controle 30 

de Bens Patrimoniais da UENF - parecer da relatoria (Processo E-26/052.412/05); 5- 31 

Alteração do regimento da Pós-Graduação – CI UENF/ASJUR nº 85/07 – CI PROPPG nº 32 

215/2007; 6- Alteração da Resolução 004/2000 do CONSUNI - Normas para a 33 

Regulamentação de Convênios, Contratos e Prestação de Serviços (processo E-34 

26/053.285/06); 7- Regulamentação da presença de conselheiros nas reuniões do 35 

CONSUNI; 8- Assuntos Diversos; O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de 36 

todos. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em votação a minuta da ata da 113ª 37 

reunião, sendo aprovada por todos. Depois foi colocada em votação a minuta da 114ª 38 

reunião, sendo aprovada por todos. Passando ao item 2, o Reitor informou que os 39 

conselheiros que se ausentaram em 3 reuniões consecutivas ou 6 alternadas, sem 40 

justificativas, serão punidos com cassação do mandato. Disse que os itens da pauta estão 41 

emperrados devido às ausências nos colegiados. Ressaltou que as justificativas serão 42 

apresentadas ao Conselho que decidirá pela aceitação ou não das mesmas. Disse que 43 

será apresentada proposta de cassação de mandato com eventual perda do cargo em 44 

comissão que o conselheiro ocupe, conforme decisão do COLEX.  O Reitor informou que 45 

na Audiência Pública na ALERJ sobre o orçamento das instituições estaduais, a UENF 46 
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conseguiu um aumento de R$ 5.000.000,00 em seu orçamento, que havia sido aprovado 47 

com valor de R$ 98.000.000,00, já incluídos valores dos recursos FAPERJ. Disse que 48 

estes R$ 5.000.000,00 serão usados na construção do Restaurante Universitário. Informou 49 

que foram encaminhadas reivindicações a todos deputados estaduais, como o Restaurante 50 

Universitário, dívidas trabalhistas, auxílio alimentação, entre outras. Disse que a questão 51 

de pessoal não foi discutida neste momento, com o Governo informando que as 52 

Instituições deverão apresentar suas demandas em 2008. Informou que hoje temos 95% 53 

de chance de pagar as dívidas trabalhistas para quem tem até R$ 20.000,00 para receber. 54 

Disse que foi solicitado mais R$ 1.800.000,00 para possibilitar o pagamento de todas as 55 

dívidas. Informou que o pagamento poderá ser possível com recursos do próprio 56 

orçamento da UENF de 2007. O Prof. Carlos Augusto perguntou se quem tem mais de 57 

R$ 20.000,00 a receber ficará sem receber nada. O Reitor respondeu que a SEPLAG não 58 

deu a possibilidade de pagar a todos até um teto determinado, não sendo possível, 59 

também, pagar proporcionalidade. Disse que ainda é possível, e está sendo tentado, pagar 60 

todas as dívidas. O Sr. Luciano perguntou se há possibilidade de concurso para o ano que 61 

vem. O Reitor respondeu que sim. Disse que todos deputados aderiram à Frente 62 

Parlamentar em prol das Instituições Estaduais. Disse que avançamos na questão das 63 

dívidas, da estrada da Unidade de Apoio à Pesquisa no CCTA, da cerca atrás da UENF, do 64 

prédio da Prefeitura do Campus. Informou que a Biblioteca Central poderá ser construída 65 

com recursos FAPERJ. O Prof. Ricardo perguntou se não será estranho usar verba 66 

FAPERJ para construção da Biblioteca Central. O Reitor respondeu que seria estranho se 67 

fossem utilizados recursos FAPERJ para construção do Restaurante Universitário. O Prof. 68 

Ricardo perguntou se há conhecimento do orçamento da FAPERJ. O Reitor disse que 69 

está previsto no orçamento da FAPERJ R$ 35.000.000,00 para infraestrutura das 70 

Universidades Estaduais. O Prof. Ricardo disse que leu na Folha de São Paulo que a 71 

Biblioteca Nacional em Brasília, que é obra do Niemayer, está fechada por que não é 72 

possível a colocação de livros devido ao projeto que foi feito. O Reitor disse que já há uma 73 

comissão instituída estudando a questão da Biblioteca Central. O Prof. Paulo Maia disse 74 

que está agendada reunião no escritório de Oscar Niemayer para adaptar o projeto da 75 

Biblioteca Central à nossa realidade. Devido a falta de quorum qualificado, não puderam 76 

ser apreciados os itens 3, 4, 5 e 6 da pauta. Passando ao item 7, o Reitor disse que 77 

precisam ser adotados procedimentos em relação aos colegiados superiores. Os 78 

conselheiros receberam um documento com procedimentos que serão adotados pela 79 

mesa, baseados no regimento e no Estatuto da UENF. O Reitor fez a leitura do documento 80 

contendo os procedimentos a serem adotados. O Prof. Salassier disse que atitudes são 81 

importantes, urgentes, mas não se pode atropelar procedimentos legais. Disse que o 82 

CONSUNI não tem condição de mudar o quorum por causa de ausências. Disse que o 83 

importante é implementar a questão da cassação de mandato. Disse que é preciso definir 84 

tempo máximo de espera para início da reunião e, após este prazo, que seja considerado 85 

ausência. Disse que os conselheiros eletivos possuem suplentes e os que ocupam cargos 86 

na administração tenham os seus substitutos nomeados pelo Reitor. O Reitor disse que o 87 

Conselho está acima de qualquer atividade e até então vínhamos aceitando toda e 88 

qualquer justificativa. O Prof. Carlos Augusto disse que concorda que o CONSUNI é o 89 

órgão máximo e é muito importante a presença no colegiado. Disse que devem ser 90 

marcadas as aulas e defesas para outros dias e horários diferentes do colegiado. Disse 91 

que mesmo justificada a ausência não reduz o quorum, e em se reduzindo o quorum estará 92 
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possibilitando que assuntos importantes sejam analisados por um número menor de 93 

pessoas. A Profª Olga disse que existem situações como licenças médicas que são faltas 94 

cobertas e as justificativas internas não podem entrar nestas circunstâncias. O Reitor disse 95 

que se preocupa com o não funcionamento deste conselho. Disse que na sua opinião não 96 

deveria haver apenas cassação no colegiado, mas que o conselheiro cassado também 97 

perdesse seu cargo em comissão. Disse que o corpo da UENF está sendo prejudicado por 98 

uma minoria. O Prof. José Geraldo solicitou ao Reitor que não utilizasse a palavra 99 

cassação e sim perda de mandato. Disse que representa uma categoria e a esta deve 100 

satisfação pela confiança a ele depositada. Disse que faltando ao colegiado estaria 101 

faltando ao amor que tem pela universidade. Disse que não tem o direito de se ausentar, 102 

pois mesmo que não haja votação, o colegiado é um órgão de discussão da universidade e 103 

enquanto houver discussão estará presente. O Prof. Ricardo disse que é importante 104 

definirmos o que é falta, licença e afastamento. Disse que acha a interpretação da mesa 105 

correta. O Prof. Salassier sugeriu que seja implementado o que já foi definido, como a 106 

cassação do mandato no CONSUNI. Disse que se um Chefe de Laboratório se ausentar do 107 

mesmo, quem estiver substituindo fará isso também nos colegiados. Disse que se deve 108 

estabelecer um tempo de espera para atingir quorum. O Reitor disse que é preciso definir 109 

quais justificativas apresentadas à mesa serão aceitas. O Prof. Passoni disse se 110 

preocupar com a possibilidade da universidade estar enfrentando um momento negativo. 111 

Disse que a falta de quorum, as normas para credenciamento na Pós-Graduação e a 112 

procura pelo vestibular apontam para isso. Disse que devemos buscar união na instituição, 113 

nos olhar como iguais, saber que todos são regidos pela mesma regulamentação e 114 

devemos dar o exemplo de cima e a parte de cima são os colegiados. Disse que devemos 115 

mostrar aos conselheiros a importância da presença para tomarmos decisões. Disse ficar 116 

receoso com interpretações, como a que exclui do quorum as ausências justificadas. Disse 117 

que devemos partir para a perda de mandato e que justificativas, mesmo aceitas, sendo 118 

repetitivas não resolve o problema. Disse que apóia medidas enérgicas, mas sempre 119 

dentro do estatuto. O Reitor disse que a ausência no colegiado mostra a falta de preparo 120 

para exercer suas representatividades. Disse ser importante definir certas questões, como 121 

na ausência de um Chefe de Laboratório, onde quem estiver representando-o legalmente, 122 

ficará sendo o suplente em quaisquer circunstâncias, com exceção daqueles Chefes de 123 

Laboratórios que já possuem suplente no Conselho. A Profª Lílian disse acreditar que 124 

sempre que estamos deprimidos aparece uma luz e acha que o que está por vir é muito 125 

positivo. Disse que o Secretário Estadual de Educação disponibilizou R$ 12.000.000,00 126 

para que pudéssemos receber o Centro de Convenções e estamos agora reunidos nele. 127 

Disse que estão acontecendo com freqüência ligações de Secretarias de Estado do Rio de 128 

Janeiro solicitando parcerias da UENF com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e que 129 

o discurso do Governador aqui na UENF durante a entrega do Centro de Convenções 130 

mostrou que ele está aberto ao diálogo. Disse que foi aprovado na Câmara de Graduação 131 

projeto institucional arrojado para estudar a questão da baixa relação candidato/vaga no 132 

nosso vestibular. O Prof. Silvério disse que dentro da UENF temos muitas coisas boas e 133 

muitas pessoas motivadas. Disse que em relação ao CONSUNI devemos tomar medidas 134 

sérias e as medidas do Reitor são apropriadas. Sugere o encaminhamento favorável a 135 

proposta da mesa. O Prof. Júlio disse não concordar em associar a perda do mandado no 136 

colegiado à perda do cargo em chefia. Disse que ao ser cassado no colegiado o 137 

conselheiro já ficará sem moral no próprio laboratório. O Sr. Fernando disse que o 138 
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professor muitas vezes não se encontra em sala de aula e que a UENF não funciona às 139 

segundas e sextas-feiras, existindo funcionários fantasmas em todos os Centros. Disse 140 

que Dedicação Exclusiva não existe. Disse que os professores não estão presentes nos 141 

conselhos nem na sala de aula. Disse que além de se discutir a ausência nos colegiados 142 

deve ser discutida a D.E. e os dias de 2ª e 6ª feiras na UENF. O Prof. Salassier disse que 143 

não se pode generalizar. O Sr. Fernando sugeriu uma comissão do CONSUNI para 144 

percorrer todos os Centros nas segundas e sextas-feiras e os professores que não forem 145 

encontrados no trabalho tenham o ponto cortado. Disse que a conquista da verba para o 146 

Restaurante Universitário é fruto da luta dos alunos e é interessante politicamente para o 147 

Estado investir na Universidade. Disse que devemos discutir as políticas públicas adotadas 148 

pelo Governo do Estado. O Prof. Ricardo disse que reconhece que acontecem as 149 

ausências denunciadas pelo Sr. Fernando e sugere que o DCE registre os fatos que estão 150 

acontecendo. O Reitor parabenizou o Sr. Fernando pela coragem em expor esse problema 151 

da Universidade. Disse que é fato que o consumo de energia diminui as segundas e 152 

sextas-feiras e que a internet fica mais rápida. Disse que os membros estão aqui para 153 

orientar o Reitor e os Diretores de Centro como conselheiros que são. Disse que devemos 154 

discutir a questão levantada pelo conselheiro Fernando e temos que aprender a denunciar 155 

formalmente. Em março retornaremos essa discussão. O Prof. Priimenko disse que na 156 

Rússia cada turma tem um caderno, onde ao final de cada aula o professor anota as 157 

presenças e assina, devolvendo o caderno ao representante dos alunos. Comprovada falta 158 

do professor, ele tem o dia cortado. Sugeriu que se adote medida parecida. A Profª 159 

Andréa cumprimentou a todos, dizendo ser esta sua 1ª reunião como representante dos 160 

professores associados do CBB. Disse que as reuniões do colegiado do CBB acontecem 161 

às sextas-feiras. Disse não concordar com o momento positivo citado pela Profª Lílian, pois 162 

enfrentamos uma defasagem salarial em relação às Universidades Federais, gerando 163 

assim baixo-estima, não só pela questão salarial, como por outras razões. O Reitor disse 164 

que no dia de ontem na Audiência Pública o ponto chave da discussão foi a questão de 165 

concursos e dos salários das instituições estaduais. Disse que será muito importante a 166 

Autonomia da Gestão Financeira. O Prof. Carlos Augusto disse que temos instrumentos 167 

suficientes para o funcionamento do Conselho, como a cassação imediata de mandato. 168 

Disse que se um Chefe de Laboratório se ausenta, alguém deverá estar oficialmente o 169 

substituindo. Disse que o Reitor deve indicar os substitutos dos Pró-Reitores. O Reitor 170 

disse que queremos caminhar e corremos risco de começarmos 2008 com a pauta não 171 

resolvida. Disse que outro ponto importante é o das justificativas, que mesmo aceitas 172 

deverão ser comprovadas. O Reitor começou a apresentação das justificativas 173 

apresentadas: a Profª Teresa foi convocada pela justiça; O Prof. Marco Antonio se 174 

encontra em licença médica; O Prof. Cláudio Marciano em férias; A Profª Marina Suzuki 175 

não compareceu em função da visita da comitiva da Reitoria da Universidade de Fairfield; 176 

com quem a UENF mantém convênio de intercâmbio de estudantes através da 177 

CAPES/FIPSE. Pedindo a palavra o Prof. Arnoldo disse que é uma visita de apenas dois 178 

dias e não foi possível mudar os horários das reuniões. Disse que os professores estão em 179 

defesa da Instituição e os colegiados superiores manifestaram anuência com este 180 

convênio. O Prof. Ricardo sugeriu que hoje seja aceita a justificativa, pois estamos 181 

começando a discuti-las, mas que a partir da próxima reunião não seja mais aceita. O Prof. 182 

Passoni lembrou que esta reunião faz parte do calendário de reuniões aprovado pelo 183 

colegiado e há falha grande dos conselheiros em marcar eventos para a data de reunião 184 
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do colegiado previamente agendada. O Prof. Lev disse que o CONSUNI sempre foi liberal 185 

em relação às justificativas e os conselheiros se adaptaram a este modo de não se 186 

considerar falta. Disse que os conselheiros ainda não haviam sido avisados desta 187 

cobrança. O Reitor colocou em votação a justificativa da Profª Marina, sendo rejeitada. O 188 

Reitor leu a justificativa do Prof. Flávio Miguens, que no período de 13 a 16 de dezembro 189 

estará em Itatiaia ministrando palestra e representando a UENF na XVI Jornada 190 

Fluminense de Botânica. A Profª Andréa sugeriu que as próximas justificativas para 191 

participação em eventos sejam acompanhadas de documentos comprobatórios. Colocada 192 

em votação, a justificativa do Prof. Flávio Miguens foi aceita. O Prof. Valdo disse que não 193 

temos Vice-Diretor, nem Vice-Chefe de Laboratório e precisamos regularizar essa questão. 194 

O Reitor disse que os Chefes de Laboratórios que não tenham suplentes no colegiado 195 

sejam substituídos nas reuniões pelo professor que o estiver substituindo na chefia do 196 

laboratório. O Prof. José Geraldo disse que o substituto do Chefe de Laboratório tem 197 

todas as prerrogativas do titular. O Reitor leu a justificativa do Prof. Ailton, que foi 198 

convocado pela direção do CCH para receber comitiva da Universidade de Fairfield e 199 

estará participando de banca examinadora de mestrado em Política Social. Colocada em 200 

votação, a justificativa foi rejeitada. Foi lida pelo Reitor a justificativa do Prof. Carlos 201 

Eduardo, que está recebendo uma missão da Fairfield University para tratar de assuntos 202 

pertinentes ao intercâmbio de alunos e professores das duas instituições. O Prof. Arnoldo 203 

fez declaração de voto, dizendo votar a favor da justificativa por que o Prof. Carlos Eduardo 204 

é o ex-coordenador do projeto e está interessado no futuro das negociações, sendo o 205 

principal interlocutor. Colocada em votação a justificativa foi rejeitada pelo colegiado. A 206 

Profª Olga disse que na próxima semana estará acompanhando sua filha numa cirurgia. O 207 

Reitor leu a justificativa da Profª Rosane, que foi convocada para uma audiência no Fórum 208 

de Macaé neste dia. Informou que a suplente da Profª Rosane, a Profª Themis não 209 

apresentou justificativa para ausência. O Prof. Priimenko informou que, em relação à Profª 210 

Themis, houve falecimento de membro de sua família na Rússia e o seu marido precisou 211 

viajar às pressas, ficando ela impossibilitada de se ausentar de Macaé por causa do filho. 212 

O Prof. Passoni sugeriu carência de uma hora para o início das reuniões. O Prof. Helion 213 

disse que concorda que devemos agir para termos quorum, mas considerou as normas 214 

rígidas demais. Disse que a necessidade de apresentação de comprovantes para as 215 

justificativas é exagerada. Disse que existe uma questão vergonhosa na universidade que 216 

é a dos professores que só aparecem na instituição na terça e quarta-feira no máximo. 217 

Com a palavra o Reitor lembrou, mais uma vez, a responsabilidade do chefe imediato na 218 

observância da freqüência do servidor. Nada mais havendo a tratar o Reitor encerrou a 219 

reunião às 18h. 220 

 221 

 222 

 223 

  Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho                        Carlos André Pereira Baptista    224 

                            Reitor                                    Secretário ad hoc 225 


