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ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO 3 

 4 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e oito, no Centro de Convenções, às 5 

quatorze horas, realizou-se a centésima décima oitava 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; Prof. Ailton Mota de Carvalho – Diretor do CCH em exercício; Prof. Marco Antonio 14 

Martins – Diretor Geral de Administração; Chefes de Laboratório: Prof. Cláudio Roberto 15 

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

(CCTA); Prof. Carlos Augusto de Alencar Fontes (CCTA); Profª Marina Satika Suzuki 17 

(CBB); Prof. Lev Okorokov (CBB); Prof. Aldo Durand Farfan (CCT); Prof. Luis Humberto 18 

Guillermo Felipe (CCT); Prof. André Luis Policani Freitas (CCT); Prof. Viacheslav Ivanovich 19 

Priimenko (CCT); 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 Liéte de Oliveira Accácio (CCH); Técnicos Administrativos: Srª Maria Beatriz 23 

Mercadante (CCTA); Sr. Luciano Viana Muniz (CCT); Sr. Gustavo Gomes Lopes (CCH); 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 116 e 117 e das Sessões Solenes dos dias 25/10/2007 e 03/12/2007; 2- 29 

Informes; 3- Normas de Controle de Bens Patrimoniais da UENF - parecer da relatoria 30 

(Processo E-26/052.412/05); 4- Solicitação de afastamento para pós-doutorado: Prof. 31 

Ângelus Giuseppe da Silva – CI PROPPG nº 315/2007; 5- Solicitação de pagamento de 32 

Cargo em Comissão – Prof. Hugo Alberto Borsani Cardozo (processo E-26/052.035/07); 6- 33 

Portaria de Regulamentação da Lei 4.800/06; 7- Regulamentação de eventos no Centro de 34 

Convenções e Casa de Cultura Villa Maria; 8- Regimento Interno do CONSUNI; 9- Assuntos 35 

Diversos; O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Informou que a 36 

Profª Andréa Arnholdt não compareceu por estar em período de férias, o mesmo ocorrendo 37 

com a Profª Olga Lima Tavares Machado. Informou que a Profª Rosane Rodrigues Chaves 38 

não compareceu por estar participando de trabalho de cooperação internacional na 39 

University South Florida. A justificativa da Profª Rosane foi aceita pelo CONSUNI. 40 

Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 116ª 41 

reunião, sendo aprovada com 3 abstenções e correções de forma sugeridas. Colocou em 42 

apreciação a minuta da ata da 117ª reunião, sendo aprovada com 5 abstenções e 43 

correções de forma sugeridas. Colocou em apreciação a minuta da ata da Sessão Solene 44 

de 25/10/2007, sendo aprovada com uma abstenção. Colocou em apreciação a minuta da 45 

ata da Sessão Solene de 03/12/2008, sendo aprovada com 4 abstenções e correções de 46 
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forma sugeridas. Passando ao item 2, o Reitor informou que as dívidas trabalhistas se 47 

transformaram em “restos a pagar”. Disse que em 28 de dezembro de 2007 o Governo 48 

autorizou rodar a folha incluindo os servidores que têm mais que R$20.200,00 a receber e, 49 

diante disso, não houve tempo suficiente para pagar em 2007, estando previsto para os 50 

primeiros meses de 2008. Informou que a cota de custeio foi liberada em janeiro, as férias 51 

pagas em janeiro e fevereiro, mostrando um avanço do Governo com essas medidas. 52 

Disse que foi publicado numa coluna do jornal “O Dia” informações equivocadas sobre a 53 

UENF, relacionadas à troca do ar-condicionado. O Reitor disse que os equipamentos de 54 

ar-condicionado que não funcionam e os que consomem muita energia é que serão 55 

substituídos. O Prof. Ricardo perguntou se a Reitoria entende que as matérias são mal 56 

intencionadas ou mal escritas, e se a Reitoria tem interesse em tomar alguma medida. O 57 

Reitor disse que estamos trabalhando para esclarecer à imprensa e estão à disposição 58 

dos jornalistas para quaisquer esclarecimentos. O Prof. Salassier disse que não é 59 

interessante para a UENF polemizar com a imprensa e sim reivindicar direito de resposta. 60 

O Reitor informou que será avaliado pela Câmara de Graduação como a UENF poderá 61 

trazer alunos de ensino superior da FAETEC. Informou que foi feito levantamento pelo 62 

Instituto Lobo sobre a produção científica nacional e a UENF se encontra entre as vinte 63 

melhores instituições, considerando todos os índices avaliados. Enfatizou que é importante 64 

produção científica aliada à captação de recursos. Lembrou que o edital APQ1 da FAPERJ 65 

é contínuo, com limite de R$28.000,00. O Prof. Ricardo solicitou que seja sugerido à 66 

FAPERJ que os editais sejam abertos no decorrer do ano e não lançados ao mesmo tempo 67 

ao final do mesmo. O Reitor informou que a obra da cerca está praticamente concluída, a 68 

obra do prédio da Prefeitura está em andamento e alguns problemas encontrados na obra 69 

da estrada do CCTA já estão sendo reparados. O Prof. Policani sugeriu que se solicite à 70 

Prefeitura de Campos a colocação de tachões antes da rotatória na entrada principal da 71 

UENF, em virtude de acidentes ocorridos. O Reitor disse que já foram feitas as devidas 72 

solicitações e a Prefeitura não tomou providências. A Profª Lílian disse que assistiu uma 73 

reportagem sobre a desumanização do trânsito em cidades do porte de Campos. Disse 74 

que a solução será a colocação de redutor eletrônico de velocidade. Sugeriu mais uma 75 

conversa com a Prefeitura e se não forem atendidos que se procure o Ministério Público. O 76 

Prof. Maldonado disse que quando estava a caminho desta reunião recebeu reclamação 77 

de um professor do P4 sobre o problema no ar-condicionado do referido prédio. O Reitor 78 

disse que de imediato está sendo resolvido o problema do sistema elétrico. O Prof. Carlos 79 

Augusto disse que no prédio do CCTA há professores que nunca tiveram ar-condicionado. 80 

Disse que os aparelhos de ar-condicionado comuns estão apresentando problemas e não 81 

há como consertar, nem para onde encaminhar para dar baixa do patrimônio. O Prof. 82 

Arnoldo disse que participou de reuniões com o Prof. Paulo Maia sobre a questão do ar-83 

condicionado. Disse que desde que haja manutenção e automação a viabilidade do 84 

sistema de ar central passa a ser outra. Disse que a curto prazo só vê uma solução, que é 85 

consertar o ar central, medida que está sendo estudada. Em relação aos acidentes 86 

ocorridos em frente à UENF, sugeriu a colocação de cartazes informando sobre os 87 

acidentes e o risco que há em circular pela calçada e em utilizar o ponto de ônibus. Disse 88 

que tais medidas podem chamar a atenção das autoridades. Passando ao item 3 da pauta, 89 

o Reitor disse que se trata de normas  de controle de bens patrimoniais, mas os relatores 90 

insistem em não devolver o processo à Reitoria. Disse que serão nomeados novos 91 

relatores. Passando ao item 4, o Sr. Constantino leu a CI PROPPG nº 315/2007, que 92 
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trata da solicitação para pós-doutoramento do Prof. Ângelus Giuseppe da Silva, no Instituto 93 

de Tecnologia Química e Analítica da Universidade Técnica de Viena, na Áustria, de 94 

agosto de 2008 a julho de 2009. O Reitor disse que o processo foi feito de acordo com as 95 

regras estabelecidas. Colocado em votação, o pedido de afastamento para pós-96 

doutoramento do Prof. Ângelus foi aprovado por unanimidade. Passando ao item 5 que 97 

trata de solicitação de pagamento de cargo em comissão, feita pelo Prof. Hugo Alberto 98 

Borsani Cardozo, o Sr. Constantino leu as considerações do referido professor, que foram 99 

referendadas pelo CCH. O Prof. Valdo perguntou qual foi o prazo da interinidade. O Reitor 100 

respondeu que sete meses. O Sr. Luciano perguntou por que não houve designação na 101 

época. O Reitor respondeu que na época houve um equívoco interno sobre a nomeação e 102 

agora estamos discutindo os fatos. O Prof. Maldonado disse que como está comprovado 103 

que o Prof. Hugo trabalhou, então que se pague ao mesmo. O Sr. Daniel disse que não 104 

foram respeitados os trâmites legais, e não podemos fechar os olhos para isso. O Reitor 105 

disse que segundo o parecer jurídico não houve má fé, apenas um equívoco 106 

administrativo. O Prof. Salassier sugeriu que o Reitor dê ciência aos Diretores, em reunião 107 

do COLEX, de que falhas deste nível podem acarretar problemas futuros. Colocado em 108 

votação, a solicitação do Prof. Hugo Borsani foi aprovada com cinco abstenções. Passando 109 

ao item 6 da pauta que trata da Portaria de Regulamentação da Lei 4.800/06, o Reitor 110 

disse estar havendo dificuldades na indicação de membro para a Câmara de Carreira 111 

Docente – CCD. Disse que o Prof. Edson Corrêa e o Prof. Silvério aceitaram permanecer 112 

na presidência da CCD e CCEPTA, respectivamente. O Prof. Silvério disse que 113 

receberam diversas sugestões e estão procurando consolidá-las para encaminhar ao 114 

CONSUNI. Disse que representantes dos grupos que apresentaram sugestões serão 115 

convidados para colaborar. O Prof. Edson disse que a idéia é apresentar um documento 116 

único, consolidando as reivindicações. O Reitor disse que planejamos iniciar o ano 117 

fazendo a avaliação da Portaria que regulamenta a Lei 4.800/06 através das Câmaras, que 118 

estão trabalhando o tema e poderemos convocar reunião extraordinária do CONSUNI para 119 

março. O Prof. Arnoldo disse que precisamos discutir o baixo número de Professores 120 

Titulares que temos. Disse que o CBB tem quatro Professores Titulares e a tendência é 121 

que daqui a dois anos tenha apenas um. Disse que é necessário pelo menos um Professor 122 

Titular por laboratório e que deve ser feito estudo para reposição de vagas, assim como 123 

suprir novas demandas. O Prof. Salassier disse que concorda com o Prof. Arnoldo sobre a 124 

questão das vagas para Professor Titular. Disse que o CCTA em breve perderá vários 125 

Professores Titulares devido a aposentadorias. O Reitor disse que foi formulada uma 126 

minuta de Professor Visitante, contemplando professor que entrar em compulsória, com 127 

direito a bolsa e prazo de até quatro anos. Disse que a minuta já possui indicativo da 128 

Assessoria Jurídica. O Prof. Policani disse que precisamos discutir abertura de concurso, 129 

pois há professores que saíram e suas vagas se encontram em aberto. O Prof. Aldo disse 130 

que o processo para preenchimento da vaga deixada pelo Prof. Jean Marie está tramitando 131 

no Governo já faz um tempo. Passando ao item 7 da pauta, o Reitor explanou sobre a 132 

minuta que trata da regulamentação de eventos no Centro de Convenções e Casa de 133 

Cultura Villa Maria. Informou que no espaço de convivência do Centro de Convenções será 134 

instalada a Incubadora de Empresas e, também, uma loja com produtos da UENF. O Prof. 135 

Carlos Augusto disse ser importante interagir com a comunidade. Disse que devem ser 136 

avaliados os tipos de eventos que serão realizados. Disse ter a preocupação com a 137 

movimentação em eventos que ocorram durante o período letivo. O Reitor disse que estão 138 
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sendo avaliadas todas estas questões. O Prof. Ricardo perguntou quem será o gestor. O 139 

Reitor respondeu que em sua opinião é uma atribuição da Diretoria da Prefeitura do 140 

Campus. Disse ser necessário criar um mecanismo de administração. Disse que não 141 

podemos tirar dinheiro da instituição para manter o Centro de Convenções. Solicitou aos 142 

conselheiros que encaminhem sugestões por e-mail. O Prof. Ricardo perguntou se o 143 

documento resguarda a UENF de quaisquer problemas jurídicos. O Sr. Constantino disse 144 

que foi feita consulta a vários modelos de administração de Centros de Convenções e que 145 

esta minuta foi preparada se adequando à realidade da UENF. Disse que foi feita uma 146 

consulta à OAB sobre a questão de responsabilidades. Disse ser uma empreitada nova e 147 

já representa uma vitrine para a UENF e fonte de arrecadação. O Prof. Salassier disse 148 

que é muito bom para a UENF ter o Centro de Convenções, que irá inseri-la a na 149 

comunidade e ajudará o ensino da instituição através da entrada de recursos. Disse que 150 

devemos dar legalidade e incentivar. O Prof. Valdo disse que é um Centro muito 151 

importante e deve ser usado pela Universidade para divulgá-la. Acha que devemos 152 

transformá-lo em um Centro Cultural, com corpo de funcionários próprios, como uma 153 

unidade da Universidade. O Prof. Abel lembrou que no LENEP há um espaço muito bom 154 

também e que não está sendo tratado nesta Resolução. Sugeriu que seja incluído. O 155 

Reitor disse que será incluído na Resolução o espaço do LENEP. O Sr. Luciano disse 156 

que concorda sobre a importância do Centro de Convenções e, em sua opinião, a 157 

Resolução está muito boa e acha que deve ficar sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de 158 

Extensão. O Sr. Fernando disse que em outras instituições há Pró-Reitorias de Extensão e 159 

Cultura. Disse que podem ser montados grupos de teatro ou música que podem utilizar o 160 

espaço para ensaios e apresentações. Disse que as semanas acadêmicas também podem 161 

ocorrer no Centro de Convenções. O Reitor solicitou sugestões sobre esta minuta. 162 

Passando ao item 8 da pauta, o Reitor disse que se trata de minuta sobre o Regimento 163 

Interno do CONSUNI. Disse que precisamos ter um ou dois relatores para apreciar a 164 

minuta. O Prof. Valdo foi indicado e aceitou a relatoria. Passando ao item 9 da pauta o 165 

Reitor disse que acontecerá neste dia 18 de fevereiro a colação de grau dos alunos do 166 

CBB, no dia 19 dos alunos do CCT e na quarta-feira, 20 de fevereiro, dos alunos do CCTA 167 

e do CCH, todas as colações acontecerão no Centro de Convenções. Informou que no dia 168 

10 de março haverá aula inaugural do ano letivo da UENF, e que foi convidado o Prof. Luis 169 

Pingueli Rosa, da COPPE. Nada mais havendo a tratar o Reitor encerrou a reunião às 16h 170 

e 55 minutos. 171 

 172 

 173 

 174 

  Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho                        Carlos André Pereira Baptista    175 

                            Reitor                                    Secretário ad hoc 176 


