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ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 2 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 3 

 4 

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

horas, realizou-se a centésima décima sétima reunião extraordinária 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; Prof. Roberto Weider de Assis Franco – 10 

Pró-Reitor de Graduação em exercício; 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. André Policani – representando o 13 

Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do CCH; Prof. Marco Antonio 14 

Martins – Diretor Geral de Administração; Chefes de Laboratório: Prof. Ricardo Moreira de 15 

Souza (CCTA); Prof. Henrique Duarte Vieira (CCTA); Prof. Lev Okorokov (CBB); Prof. 16 

Carlos Jorge Logullo, substituindo a Profª Olga Lima Tavares Machado (CBB); Prof. Aldo 17 

Durand Farfan (CCT); Prof. Luis Humberto Guillermo Felipe (CCT); Prof. Helion Vargas 18 

(CCT); Prof. Luís César Passoni (CCT); Prof. Viacheslav Ivanovich Priimenko (CCT); Prof. 19 

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

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

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

Marques (CCT); Prof. Pedro Wladmir do Valle Lyra (CCH); Professores Associados: Prof. 23 

José Geraldo de Araújo Carneiro (CCTA); Profª Andréa Cristina Vetö Arnholdt (CBB); Profª 24 

Rosane Rodrigues Chaves (CCT); Profª Liéte de Oliveira Accácio (CCH); Técnicos 25 

Administrativos: Srª Maria Beatriz Mercadante (CCTA); Sr. Luciano Viana Muniz (CCT); 26 

Discentes de Pós-Graduação: Srª Quésia de Souza Francisco; Srª Juliana Barreto da Silva; 27 

Discentes da Graduação: Srª Luiza Aragon Ovalle; Convidados: Sr. Antônio Constantino de 28 

Campos – Chefe de Gabinete; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Para 29 

tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 116ª reunião; 2- Informes; 3- Resolução 30 

do CONSUNI – Dispõe sobre a estruturação da Prefeitura da UENF (processo E-31 

26/052.182/07); 4- Normas de Controle de Bens Patrimoniais da UENF - parecer da 32 

relatoria (Processo E-26/052.412/05); 5- Alteração do regimento da Pós-Graduação – CI 33 

UENF/ASJUR nº 85/07 – CI PROPPG nº 215/2007; 6- Alteração da Resolução 004/2000 34 

do CONSUNI - Normas para a Regulamentação de Convênios, Contratos e Prestação de 35 

Serviços (processo E-26/053.285/06); 7- Regulamentação da presença de conselheiros nas 36 

reuniões do CONSUNI; 8- Assuntos Diversos; O Reitor iniciou a reunião agradecendo a 37 

presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor informou que a minuta da ata 38 

da 116ª reunião não ficou pronta a tempo, ficando para ser aprovada na próxima reunião. 39 

O Reitor apresentou a justificativa de ausência do Prof. Carlos Augusto, que está 40 

participando de abate de novilhos e retiradas de seções das carcaças, de acordo com 41 

programação de projeto de pesquisa “Exigências Nutricionais de Novilhos Nelore e F1 42 

Nelore-Limousin em Pastagens de Capim-mombaça, Conteúdo Energético de Pastagens e 43 

Validação de Sistemas de Alimentação”, onde informou ser impossível mudança de data, 44 

em vista do programado no experimento e do grande número de pessoas não pertencentes 45 

ao quadro da UENF envolvidas. O Prof. Salassier disse que não se pode dar o mesmo 46 
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tratamento a reuniões ordinárias e extraordinárias. O Reitor disse que precisamos de um 47 

Conselho forte e não podemos ficar discutindo isso por muito tempo. O Prof. José 48 

Geraldo disse que, em relação à justificativa do Prof. Carlos Augusto, gostaria de 49 

esclarecimentos de pessoas da área sobre se a atividade poderia ser realizada outro dia. O 50 

Reitor colocou a justificativa em votação. O Prof. Carlos Eduardo fez declaração de voto, 51 

concorda com a justificativa, mas não concorda com a apreciação da mesma publicamente 52 

porque entende ser uma exposição desnecessária que estão sendo submetidos os 53 

conselheiros. Com a palavra, o Reitor disse que, assim procedendo, estava cumprindo os 54 

diplomas legais da UENF. A justificativa do Prof. Carlos Augusto foi aceita pelo Conselho. 55 

O Reitor leu a justificativa do Prof. Messias, que está compondo uma banca de defesa de 56 

projeto de mestrado. O Reitor colocou a justificativa em votação. O Prof. Carlos Eduardo 57 

fez declaração de voto, concorda com a justificativa, mas não concorda com a apreciação 58 

da mesma publicamente porque entende ser uma exposição desnecessária que estão 59 

sendo submetidos os conselheiros. Com a palavra, o Reitor disse que, assim procedendo, 60 

estava cumprindo os diplomas legais da UENF. A justificativa do Prof. Messias foi aceita 61 

pelo Conselho. O Reitor informou que a Profª Olga está acompanhando a filha em uma 62 

cirurgia e está sendo substituída na reunião pelo Prof. Carlos Logullo. O Reitor leu a 63 

justificativa da Profª Marina, que está coletando material biológico e água da lagoa do 64 

Campelo, anteriormente agendada. Colocada em votação, a justificativa da Profª Marina foi 65 

aprovada pelo Conselho. Passando ao item 2, o Reitor informou que para 2008 o 66 

calendário dos colegiados deverá ser alterado, com as reuniões do CONSUNI passando 67 

para as segundas-feiras e as reuniões do COLAC às sextas-feiras. Disse que a finalidade é 68 

que tenhamos distribuição das disciplinas de graduação e pós-graduação mais adequada 69 

durante a semana. Parabenizou os 41 pesquisadores contemplados com editais CNPq. 70 

Informou que no Edital Universal, das 270 instituições contempladas a UENF ficou em 30º 71 

lugar, mostrando a importância da submissão de projetos. Informou que nos processos de 72 

recursos sobre a avaliação dos cursos de Pós-Graduação feita pela CAPES, a Produção 73 

Vegetal subiu para conceito 5, Cognição e Linguagem e Engenharia de Produção voltaram 74 

ao conceito 3. Disse que o COLAC aprovou critérios mínimos para credenciamento nos 75 

Programas de Pós-Graduação. O Reitor passou a palavra ao Prof. Paulo Maia que 76 

informou que se reuniu no escritório de Oscar Niemayer com um arquiteto do mesmo e que 77 

trouxe os projetos para a UENF que ainda não foram executados, como o Museu, Espaço 78 

da Ciência e Prédio da Administração. Disse que são projetos com uma arquitetura 79 

maravilhosa. O Reitor informou que há edital aberto para bolsas do CNPq. Disse que no 80 

COLEX foi decidido que acontecerá no final do ano de 2008 uma semana de prestação de 81 

contas de projetos. Disse que a última reunião do COLEX foi muito rica, com apresentação 82 

dos subprojetos FINEP. O Reitor informou que a negociação para o pagamento das 83 

dívidas trabalhistas continua em curso, com recursos do próprio orçamento da UENF de 84 

2007. Disse que até este momento há garantia de pagamento de quem tem até R$ 85 

20.200,00 a receber. Disse que está negociando com o Secretário de Ciência e Tecnologia 86 

mais R$1.000.000,00 para pagar aos demais servidores. Disse que foi solicitada pelo 87 

Governo a eliminação dos processos das dívidas e teve que decidir por onde começar 88 

essa eliminação, se pelos que têm menos ou mais a receber, decidindo então começar 89 

pelos que têm os valores menores. Informou que estamos chegando a 90% de uso do 90 

orçamento, quando anteriormente girava em 65,7%. O Prof. Salassier disse ter dificuldade 91 

em entender por que pagar a quem tem até R$ 20.000,00 a receber, deixando os demais 92 
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sem receber nada. Disse que deveria haver alternativa, como a diminuição do teto, 93 

reduzindo o valor de alguns e podendo assim pagar a outros, mas sem afetar a grande 94 

maioria. O Prof. Carlos Eduardo perguntou como foi estabelecido o teto de R$ 20.200,00 95 

e por que não se paga esse valor a quem tem mais a receber. O Reitor disse que houve 96 

economia de dinheiro para este pagamento e foi encaminhada à SEPLAG a lista com os 97 

nomes dos servidores com dívidas a receber e informado o valor que a UENF possuía para 98 

este fim, de R$ 3.200.000,00. Disse que solicitou mais R$ 1.800.000,00 para pagar a 99 

todos, mas a SEPLAG respondeu que seria gasto apenas os R$ 3.200.000,00 e o 100 

pagamento seria feito com base no volume de dinheiro e na lista de credores. O Prof. José 101 

Geraldo disse que a Reitoria avançou bastante em apenas cinco meses. Disse que essa 102 

dívida trabalhista vem desde 2002. Disse que concorda que há imperfeições na questão do 103 

pagamento da dívida, mas entende as razões da Reitoria e dá a esta todo seu apoio. O Sr. 104 

Luciano solicitou esclarecimento se é verdade que há um estudo sobre questões salariais 105 

dos professores. O Reitor disse que na Audiência Pública foi conseguido aumento de mais 106 

R$ 5.000.000,00 no orçamento da UENF. Disse que professores da UERJ fizeram 107 

comparações com os salários da UENF. Disse que haverá uma comissão do Governo, 108 

ALERJ e das Universidades, para tratar da questão de pessoal. Informou que em 2008 o 109 

orçamento será aberto a partir de 20 de janeiro e deveremos estar a postos para discutir a 110 

questão de pessoal. O Prof. Helion disse que não concorda com a forma de pagamento 111 

das dívidas, ficando indefinido a data de pagamento aos servidores com mais de 112 

R$20.200,00 a receber. O Reitor disse que se as condições impostas pelo Governo 113 

continuarem as mesmas acredita que a partir de março começaremos a pagar. Disse que o 114 

exemplo do Governo do Estado este ano nos anima muito. Disse que um mês atrás as 115 

chances de pagamento das dívidas eram zero. O Prof. Helion perguntou onde foi 116 

estipulado esse corte. O Reitor disse que não existe corte e sim volume de recursos. Disse 117 

que cada servidor tem um processo e a decisão foi começar a eliminação dos processos 118 

menores primeiro. O Prof. Marco Antonio disse que os processos têm que estar 119 

publicados pelo Governo no Diário Oficial. O Prof. Pedro Lyra informou que o mestrado 120 

em Cognição e Linguagem havia sido descredenciado por erro da CAPES, que alegou falta 121 

de artigos publicados. Disse que na verdade há várias publicações. Disse que elaboraram 122 

um recurso com indignação pelos critérios utilizados pela CAPES. O Reitor parabenizou 123 

pelo trabalho executado. O Prof. Edson disse que este tema foi debatido durante o Fórum 124 

de Pró-Reitores que aconteceu no Rio Grande do Sul. Disse que no Fórum a idéia era 125 

avaliar os processos de avaliação da CAPES. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor 126 

disse que se trata de resolução que dispõe sobre a estruturação da Prefeitura da UENF e 127 

que o tema já foi debatido e as sugestões do relator, Prof. Salassier, foram acatadas. A 128 

Profª Teresa disse que a maior dificuldade é em relação a pessoal para trabalhar na 129 

GPCAM. O Reitor disse que a Universidade não havia anteriormente trabalhado este 130 

ponto, como compra de ferramentas, etc. Disse que o número de servidores é reduzido, 131 

mas estamos tentando melhorar. Disse que já foi publicizado por servidores e alunos o 132 

problema com a falta de servidores em suas atividades na instituição. Disse que, em 133 

relação à GPCAM, a aprovação desta resolução é o primeiro passo para melhorar os 134 

serviços. Colocada em votação, a Resolução que dispõe sobre a estruturação da Prefeitura 135 

da UENF foi aprovada com duas abstenções. O Prof. Carlos Eduardo disse que 136 

costumava dizer na Diretoria do CBB que muitas coisas se resolvem com boa vontade e 137 

outras com muito dinheiro. Disse que está impossível trabalhar no P5 sem o ar 138 
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condicionado. O Reitor disse que concorda e que a Reitoria sabe dos problemas do ar 139 

condicionado no P4 e P5. Disse que foi discutida no Colegiado Executivo a questão da 140 

manutenção e automação das máquinas de ar condicionado. Disse que é um foco que está 141 

sendo atacado. O Prof. José Geraldo disse que concorda com o Prof. Carlos Eduardo, 142 

mas lembra que demanda muito dinheiro. Disse que poderia haver terceirização de 143 

serviços enquanto a GPCAM não estiver plenamente estruturada. Alertou que a 144 

manutenção do gramado e higienização dos prédios está começando a piorar. Passando 145 

ao item 4, o Reitor disse que se trata das Normas de Controle de Bens Patrimoniais da 146 

UENF, cujos relatores são o Prof. Flávio Miguens e o técnico Arizoli Gobo que não estão 147 

presentes. Passando ao item 5 o Reitor disse que se trata de alteração do regimento da 148 

Pós-Graduação. Recebendo a palavra, o Prof. Edson disse que a alteração já foi discutida 149 

em reuniões passadas e não foi possível votar por falta de quorum. Disse que a alteração é 150 

necessária devido à dificuldade com os conceitos dados aos alunos, com aplicação de 151 

conceito R nas disciplinas H. O Prof. Salassier disse que há um problema no artigo 36, 152 

com inciso que diz que toda disciplina tem que ter 75%. A Profª Andréa sugeriu explicitar 153 

que nas disciplinas que atinjam 75% seja dado conceito R e nas demais disciplinas seja 154 

dado conceito N. O Prof. Carlos Eduardo disse que não vê problemas no 155 

encaminhamento da alteração sugerida no regimento da Pós-Graduação. Disse que a Pós-156 

Graduação precisa estar com isso pronto no início do ano e devemos aproveitar hoje que 157 

temos quorum. Colocada em votação, a solicitação de alteração do regimento da Pós-158 

Graduação foi aprovada, com uma abstenção e um voto contra. Passando ao item 6 da 159 

pauta o Reitor disse que se trata da alteração da Resolução 004/2000 do CONSUNI, sobre 160 

Normas para a Regulamentação de Convênios, Contratos e Prestação de Serviços. A Srª 161 

Luiza disse que viabilizar convênios com a iniciativa privada é uma derrota. Disse que as 162 

empresas irão financiar apenas as pesquisas que tem interesse. Disse que os 163 

pesquisadores é que devem delinear as pesquisas que consideram importantes e que não 164 

deveríamos apenas regulamentar as parcerias, mas impor limites, mostrando à sociedade 165 

as parcerias que são importantes. Propôs um Conselho de Ética para estabelecer quais 166 

parcerias poderiam ser mantidas com a iniciativa privada. O Reitor disse que a proposta é 167 

bem vinda e vem ao encontro da proposta da prestação de contas de projetos ao final de 168 

2008. O Prof. Carlos Eduardo disse que houve excesso de cuidado na proposta de 169 

alteração da Resolução 004/2000, onde até palestras e cursos em outras instituições foram 170 

incluídos. Disse que é preciso desburocratizar. Sugeriu que onde aparece a palavra 171 

“professores” se substitua por “servidores”. O Prof. Abel disse que poderá haver problema 172 

com alguns projetos da PETROBRAS, onde muitos são 100% para infraestrutura. O Prof. 173 

Carlos Eduardo disse que a instituição não pode se tornar máquina de prestação de 174 

serviços sem que haja um retorno para os laboratórios ou para a universidade, e afirmou 175 

que conhece exemplos de sucateamento da infra-estrutura devido a uso excessivo sem 176 

haver retorno para a instituição. O Prof. Arnoldo disse pensar conforme o Prof. Carlos 177 

Eduardo, devendo haver amadurecimento na relação com as empresas e mostrar a elas a 178 

questão da formação de pessoal. Após discussão de vários pontos da minuta, a mesma foi 179 

aprovada com modificações sugeridas pelos conselheiros. A Resolução aprovada está 180 

anexada ao final desta ata. O Reitor propôs a retirada da pauta do item 7. A solicitação foi 181 

aceita por todos. Passando ao item 8, o Sr. Constantino solicitou a inclusão de resultados 182 

de concursos públicos e de convênios para aprovação e homologação. A solicitação foi 183 

aceita por todos.  O Reitor fez a leitura da CI CBB nº 243/2007, com o resultado dos 184 
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seguintes concursos públicos: para Professor Associado em Genética e Farmácia – área 185 

Farmácia/Biologia Celular, ficando em 1º lugar Claudete Santa Catharina, com nota 8,65, 186 

em 2º lugar José Roberto da Silva, com nota 8,35, em 3º lugar Alexandre Gomes Ferreira, 187 

com nota 8,35 e a candidata Flávia Lima Ribeiro Gomes não compareceu; para Professor 188 

Associado em Genética e Farmácia – área de Farmácia/Fisiologia Comparada, ficando em 189 

1º lugar Arthur Giraldi Guimarães, com nota 9,70, em 2º lugar Leonardo Gomes da Silva, 190 

com nota 9,55, em 3º lugar Maria de Fátima Sarro da Silva, com nota 9,25, em 4º lugar 191 

Flávia Regina Cruz Dias, com nota 9,10, em 5º lugar Leonardo Monteiro Gama, com nota 192 

7,10 e os candidatos Luciano Aparecido Meirelles Grillo, Flávia Lima Ribeiro Gomes e 193 

Santiago Domingos Martinisch não compareceram; para Professor Associado em Genética 194 

e Farmácia – área Farmácia e Bioquímica, ficando em 1º lugar Jorge Hernandez 195 

Fernandez, com nota 8,53, em 2º lugar André de Oliveira Carvalho, com nota 8,23 e em 3º 196 

lugar Jorge Luiz da Cunha Moraes, com nota 8,07; para Professor Associado em Genética 197 

e Farmácia – área Farmacologia e Produtos Naturais, ficando em 1º lugar Michele Frazão 198 

Muzitano, com nota 9,75, em 2º lugar André de Oliveira Carvalho, com nota 9,02, em 3º 199 

lugar Maria Raquel Garcia Veja, com nota 8,80 e em 4º lugar João Bosco de Salles, com 200 

nota 8,12. O Reitor leu a CI UENF/CCTA nº 246/07, com resultado de concurso público 201 

para Professor Associado do Laboratório de Tecnologia de Alimentos – área Engenharia 202 

de Processos, sendo aprovado o candidato Victor Haber Pérez, com nota 7,94 e reprovado 203 

o candidato Gilberto Alessandre Soares Goulart. O Reitor leu a CI UENF/CCTA nº 247/07, 204 

com resultado de concurso público para Professor Associado do Laboratório de Tecnologia 205 

de Alimentos – área Operações Unitárias, ficando em 1º lugar Nádia Rosa Pereira, com 206 

nota 7,84, em 2º lugar Oselys Rodriguez Justo, com nota 7,54 e o candidato Pierre Corrêa 207 

Martins foi reprovado. O Reitor leu a CI UENF/CCTA nº 248/07, com resultado de concurso 208 

público para Professor Associado do Laboratório de Tecnologia de Alimentos – área 209 

Bioquímica de Alimentos, sendo reprovadas as candidatas Fabíola de Sampaio Rodrigues 210 

Grazinoli Garrido e Cristiane Martins Cardoso de Salles, o candidato Haroldo Yukio 211 

Kawaguti não compareceu. O Reitor leu a CI UENF/CCTA nº 259/07, com resultado de 212 

concurso público para Professor Associado do Laboratório de Tecnologia de Alimentos – 213 

área Análise de Alimentos, sendo aprovada a candidata Selma Bergara Almeida, com nota 214 

7,49. Passando aos convênios, o Reitor colocou em apreciação os seguintes processos: 215 

E-26/053.576/07, com Termo de Compromisso entre a UENF x CALIMAN x FUNARBE, 216 

tendo por objeto regulamentar as condições de repasse da contrapartida da empresa na 217 

execução do Projeto, as condições de sigilo quanto às informações tecnológicas aportadas 218 

pelos Partícipes e geradas pelos mesmos no Projeto e estabelecer os direitos dos 219 

Partícipes quanto a titularidade, a comercialização e o uso da propriedade intelectual 220 

resultante do Projeto. Colocado em votação, o convênio foi homologado; processo E-221 

26/053.238/07, convênio entre a UENF x SHIMADZU x FUNDENOR, que estabelece a 222 

forma e as condições pelas quais as partes convenentes se propõem a desenvolver um 223 

programa de mútua colaboração e/ou cooperação técnica e científica, possibilitando a 224 

implementação de ações integradas em áreas de interesse comum, tendo como 225 

coordenador o Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos. Colocado em votação, o 226 

convênio foi homologado; processo E-26/053.520/07, convênio entre a UENF x 227 

PETROBRAS x FUNDENOR, Convênio Específico nº 8. Tem por finalidade desenvolver o 228 

Projeto intitulado “Aquisição de Equipamentos para Complementação do Laboratório de 229 

Modelagem Física de Reservatório”. O representante da UENF é a Profª Roseane 230 
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Marchezi Misságia. Colocado em votação, o convênio foi homologado; processo E-231 

26/053.697/07, convênio entre a UENF x PETROBRAS x FUNDENOR, Convênio 232 

Específico nº 14. Tem por finalidade desenvolver o Projeto intitulado “Determinação dos 233 

Parâmetros de Reservatórios Delgados a Partir da Inversão Sísmica Multicomponente 234 

Dinâmica Usando Dados Reais”. O representante da UENF é o Prof. Viatcheslav 235 

Priimenko. Colocado em votação o convênio foi homologado; processo E-26/053.078/07, 236 

convênio entre a UENF x Prefeitura Municipal de São João da Barra x MMX-Mineração 237 

Metálicas, estabelece a forma e as condições pelas quais as partes convenentes se 238 

propõem a desenvolver, continuamente, um programa de mútua colaboração e/ou 239 

cooperação técnica e científica, possibilitando a implementação de ações integradas em 240 

áreas de interesse comum para a implementação do programa Unidade Experimental de 241 

Pesquisa Técnico Científica. Colocado em votação, o convênio foi homologado. Nada mais 242 

havendo a tratar o Reitor encerrou a reunião às 12h. 243 

 244 

 245 

 246 

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

                            Reitor                                    Secretário ad hoc 248 


