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ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO 3 

 4 

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e oito, no Centro de Convenções, às quatorze 5 

horas, realizou-se a centésima décima nona reunião extraordinária do Conselho Universitário 6 

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

presenças: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, presidindo a reunião; Prof. Antonio 8 

Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; Prof. Edson Corrêa da Silva – Pró-Reitor de 9 

Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Lílian Maria Garcia Bahia de Oliveira – Pró-Reitora de 10 

Graduação; Prof. Silvério de Paiva Freitas – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; 11 

Prof. Niraldo José Ponciano – representando o Diretor do CCTA; Prof. Arnoldo Rocha Façanha 12 

– Diretor do CBB; Prof. Luís César Passoni – Diretor em exercício do CCT; Profª Teresa de 13 

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

Administração; Chefes de Laboratório: Prof. Ricardo Moreira de Souza (CCTA); Prof. Henrique 15 

Duarte Vieira (CCTA); Prof. Carlos Augusto de Alencar Fontes (CCTA); Profª Marina Satika 16 

Suzuki (CBB); Prof. Lev Okorokov (CBB); Profª Olga Lima Tavares Machado (CBB); Prof. Aldo 17 

Durand Farfan (CCT); Prof. Luis Humberto Guillermo Felipe (CCT); Prof. André Luis Policani 18 

Freitas (CCT); Prof. Viacheslav Ivanovich Priimenko (CCT); Profª Silvia Alicia Martinez (CCH); 19 

Profª Marinete dos Santos Silva (CCH); Prof. Ailton M. de Carvalho (CCH); Prof. Júlio César 20 

Ramos Esteves (CCH); Professores Titulares: Prof. Salassier Bernardo (CCTA); Prof. Carlos 21 

Eduardo de Rezende (CBB); Prof. Valdo da Silva Marques (CCT); Prof. Pedro Wladmir do Valle 22 

Lyra (CCH); Professores Associados: Prof. Manuel Vazquez Vidal Jr. (CCTA); Profª Andréa 23 

Cristina Vetö Arnholdt (CBB); Profª Liéte de Oliveira Accácio (CCH); Técnicos Administrativos: 24 

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

Muniz (CCT); Sr. Gustavo Gomes Lopes (CCH); Discentes de Pós-Graduação: Sr. Júlio Cezar 26 

P. de Oliveira; Srª Juliana Barreto da Silva; Discentes da Graduação: Sr. Fernando Carlos de 27 

Sousa; Convidados: Sr. Antônio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Sr. Carlos 28 

André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 29 

da reunião 118; 2- Informes; 3- Homologação do Prefeito da UENF; 4- Cursos de graduação da 30 

FAETEC na região; 5- Instalação de campus da UENF em Itaperuna; 6- Colégio de Aplicação 31 

da UENF; 7- Portaria de Regulamentação da Lei 4800/06; O Reitor iniciou a reunião 32 

agradecendo a presença de todos. Apresentou as seguintes justificativas de ausência: Prof. 33 

Helion Vargas – em período de férias; Profª Rosane Rodrigues Chaves - participando de 34 

trabalho de cooperação internacional na University South Florida; Prof. Cláudio Marciano – 35 

participando de banca de defesa de tese de doutorado de seu orientado, agendada 36 

anteriormente a esta convocação; Prof. José Geraldo Carneiro – participando de evento na 37 

Universidade Federal de Viçosa, agendado anteriormente a esta convocação; Prof. Maldonado 38 

– ministrando aula de campo, com reserva de ônibus, agendada anteriormente a esta 39 

convocação; As justificativas apresentadas foram aceitas. Passando ao item 1 da pauta, o 40 

Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 118ª reunião, sendo aprovada com 4 41 

abstenções e correções de forma sugeridas. Passando ao item 2, o Reitor informou, em 42 

relação às dívidas trabalhistas, que os servidores que tinham até R$20.600,00 a receber já o 43 

fizeram. Disse que ações estão sendo ultimadas para o pagamento aos demais, assim como 44 

empenho para rodar a folha para pagamento aos aposentados em compulsória, pagamento 45 

que não havia sido autorizado pelo Governo no final do ano passado. Informou que aconteceu 46 

no dia 12 de março reunião do Conselho Curador em Macaé. Disse que já aconteceram 47 

reuniões do Conselho Curador no Rio de Janeiro, na Villa Maria, no Centro de Convenções e 48 
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agora no LENEP, em Macaé. Disse que a próxima reunião do Conselho Curador acontecerá na 49 

Secretaria de Planejamento, no Rio de Janeiro. Disse que o Conselho Curador tem tido um 50 

papel importantíssimo na busca de se resolver os problemas da Universidade. Disse que as 51 

reuniões são mensais e o Conselho Curador é um bom interlocutor para nossas demandas. 52 

Informou que foi iniciado o ano letivo da UENF e há preocupação com a questão do trote. 53 

Disse que será trazido para o Conselho Universitário um relatório sobre as ações praticadas no 54 

campus, referentes a trote, para que possamos agir e evitar que volte a ocorrer no próximo 55 

ano. O Sr. Fernando disse, em relação ao trote, que até pode haver medidas, mas antes de se 56 

pensar em punição, a Universidade deve fazer o papel dela, que é receber os alunos, fazendo 57 

um trabalho de conscientização, coisa que não foi feita. O Reitor disse que a Câmara de 58 

Graduação se reuniu com comissões de alunos, para tratar do início do ano letivo. A Profª 59 

Lílian disse que existe uma lei estadual que proíbe o trote vexatório. Disse que os alunos 60 

receberam orientações compatíveis a suas chegadas à Universidade. O Prof. Policani disse 61 

que aconteceram excessos e existe um limite aceitável para as práticas realizadas. O Reitor 62 

informou que a obra da cerca deve ser finalizada esta semana. Disse que na obra do prédio da 63 

Prefeitura do Campus, um prédio é para garagem dos veículos e o outro é para engenharia, 64 

manutenção, dormitório para os motoristas, consultório médico e odontológico e ainda serviço 65 

social. Disse haver ainda obra de unidade de apoio à centrífuga e obra de construção do 66 

Laboratório de Meteorologia, em Macaé. Informou que está se trabalhando para recuperar a 67 

estação de tratamento de esgoto da UENF. O Prof. Carlos Augusto perguntou se já tem data 68 

prevista para pagamento da dívida trabalhista aos servidores que ainda não receberam e se os 69 

recursos já estão disponíveis. O Reitor respondeu que não temos previsão de data. Disse que 70 

o Estado pagou todas as dívidas da UENF e a única pendente ainda é esta. Disse que há 71 

sinalização de que em abril poderá ser quitada. A Profª Andréia disse, em relação à cerca, que 72 

as fronteiras precisam ser monitoradas. Disse que há casos de dengue em funcionários e 73 

sugeriu que a Prefeitura do Campus solicite ao CCZ que monitore a área. O Reitor disse que 74 

estava em contato com a Prefeitura de Campos para aterrar a área atrás do CBB, assim como 75 

está sendo estudada a melhoria no lago ao lado da Unidade de Apoio à Pesquisa. Disse que 76 

precisamos acabar com os vazamentos d’água dos prédios. Disse que já solicitamos apoio ao 77 

CCZ, mas há a questão do fumacê, que encontra resistência para sua utilização na instituição. 78 

O Prof. Paulo Maia disse que está sendo marcada reunião com o CCZ para monitoração, 79 

inclusive dos animais soltos na instituição. O Prof. Silvério disse que, sobre a dengue, 80 

devemos verificar acúmulo de água em calhas, caixas d’água, etc. Passando ao item 3 da 81 

pauta, o Reitor disse que se trata de homologação da nomeação do Prof. Paulo Maia como 82 

Diretor da Prefeitura do Campus. Colocado em apreciação, a nomeação do Prof. Paulo Maia foi 83 

homologada com uma abstenção. Passando ao item 4, o Reitor disse se tratar de decreto do 84 

Governador que transferirá para a UENF a responsabilidade administrativa dos cursos 85 

superiores da FAETEC em Campos, Itaperuna, Pádua e Bom Jesus. Disse ser decisão do 86 

Governo que a FAETEC seja responsável apenas pelos cursos técnicos. A Profª Lílian disse 87 

que durante reuniões do Plano Estadual de Educação foi discutida essa questão de diversos 88 

cursos vinculados a secretarias distintas. O Reitor disse que devemos discutir se é interesse 89 

da UENF assumir esses cursos. Disse que já houve conversa com professores do LEEL e que 90 

o Normal Superior poderia ser transformado em Curso de Pedagogia. O Prof. Salassier 91 

perguntou se o CCH já se manifestou sobre o processo, pois é importante um parecer oficial do 92 

referido Centro. O Reitor disse que o assunto foi trazido para análise do Colegiado. Disse que 93 

há dois semestres que não é realizado vestibular para esses cursos e devemos discutir até que 94 

ponto podemos dizer não. O Prof. Carlos Eduardo disse que ao tomar conhecimento da pauta 95 

se interessou em analisar os documentos, mas não conseguiu acesso aos mesmos. Disse ser 96 



     

 
 

 

 

 

 

 

  

REITORIA 
CONSUNI 

 

 

 

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia  -  Campos dos Goytacazes/ RJ -   CEP:  28013-602 
Tel.: (22)  2726–1595  - Fax: (22) 2726-1511   – e-mail: reitoria@uenf.br 

 

importante tomarmos conhecimento para que não pareça ingerência do Governo. Disse ter 97 

perguntado a membros do COLAC se os assuntos da pauta haviam sido discutidos naquele 98 

Colegiado e recebeu a resposta que não. Disse que há questões quanto à absorção de 99 

discentes e docentes, e acha interessante que sejam constituídas comissões para avaliar os 100 

impactos causados. O Reitor disse que essas questões foram trazidas para o Conselho 101 

Universitário para buscar conselhos e opiniões, e pergunta ao CONSUNI se acha que a UENF 102 

deve absorver os referidos cursos. O Prof. Carlos Eduardo disse que é importante ter um 103 

relato claro da situação para que possamos aconselhar o Reitor de maneira correta. A Profª 104 

Silvia, nova representante de Chefe de Laboratório do CCH no CONSUNI, disse ter ficado 105 

feliz, quando convocada para esta reunião, ao ver os itens da pauta. Disse que se preocupou 106 

em procurar entender o que estava acontecendo, e levou o tema para reunião de laboratório. 107 

Disse que já aconteceram outras absorções como esta proposta. Disse ser louvável e sadio 108 

discutirmos como está sendo feito. O Prof. Passoni disse ter percebido nas pessoas duas 109 

preocupações, uma é com relação ao orçamento, e a outra é sobre entrada para a UENF de 110 

pessoal sem concurso específico. Disse fazer coro com o Prof. Carlos Eduardo que podemos 111 

avançar pouco nas discussões por falta de acesso à documentação. Disse que todos 112 

concordam que a UENF deve se expandir pelo Norte e Noroeste-Fluminense, mas é preciso 113 

que a coisa seja feita com qualidade. Solicitou que a documentação seja encaminhada 114 

eletronicamente. A Profª Liéte disse que a preocupação é que estamos no “como” antes do 115 

“porque”. Disse que o Normal Superior é uma forma de atender à lei que determina que 116 

professores de 1ª a 4ª série sejam formados em nível superior. Disse que um decreto do 117 

Governo Federal acabou oficialmente com os Cursos de Normal Superior, sendo substituídos 118 

por Cursos de Pedagogia, e ainda restam alguns cursos em atividade no Estado do Rio de 119 

Janeiro. Disse que devemos pensar onde fica a responsabilidade da UENF na formação destes 120 

professores. O Prof. Passoni disse que se os Cursos de Normal Superior passarem para 121 

Cursos de Pedagogia, os alunos de Campos deveriam ser assumidos pela UENF e os alunos 122 

das demais localidades pelo Consórcio CEDERJ. O Prof. Edson disse que em São Paulo 123 

aconteceram convênios, e as instituições com Cursos de Pedagogia de dois anos formaram os 124 

professores. Disse que aqui ainda permaneceram alguns cursos para que as universidades se 125 

adaptem e absorvam os mesmos. O Reitor disse que não é permitida transferência de 126 

professores da FAETEC para a UENF. Disse que os mesmos seriam cedidos. Disse que existe 127 

no último PCV um cargo de Técnico de Ensino, Pesquisa e Extensão e precisamos 128 

regulamentar essa questão. Disse que os professores da FAETEC que fossem cedidos à 129 

UENF poderiam ser equiparados ao Técnico de Ensino, Pesquisa e Extensão, com a diferença 130 

salarial sendo complementada. O Prof. Silvério disse que as preocupações são pertinentes. 131 

Disse que devemos crescer, mas com pé no chão. Disse ser este um momento histórico para 132 

nós e se não aceitarmos, provavelmente a UERJ o fará. Disse que o CONSUNI deveria 133 

verificar as vantagens, e o Reitor irá trazer as informações do que está sendo negociado. A 134 

Profª Teresa perguntou se há prazo estipulado no decreto. Disse que aconteceram reuniões 135 

rápidas e a falta de informação é geral. Disse que se preocupa por que isso demanda prazo, e 136 

verificou que é interesse da Administração em assumir os cursos. Sugeriu uma comissão para 137 

discutir a questão e trazer aos Conselhos a proposta. O Reitor disse que não há nenhum 138 

entendimento nosso de que o Governo quer impor esta questão. O Prof. Carlos Augusto 139 

perguntou se o decreto já foi feito. O Reitor disse que foi encaminhada uma minuta de decreto, 140 

mostrando como seria o mesmo e os itens que conteria. O Prof. Carlos Augusto disse que 141 

todos acham ser função da UENF se expandir, mas temos que nos preservar em relação à 142 

qualidade. Sugeriu que seja constituída comissão para estudar a questão e esclarecer 143 

detalhadamente o CONSUNI. O Prof. Niraldo disse que uma das preocupações é em relação 144 
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ao orçamento. Disse ter dúvidas sobre a incorporação de funcionários de órgãos extintos. 145 

Disse que o nosso Curso de Pedagogia teve demanda fraca, e tem dúvida se estamos 146 

habilitados a receber este curso. O Reitor disse que a FAETEC não será extinta e sim os seus 147 

cursos superiores. Disse que em relação ao orçamento da UENF, o mesmo está cada vez 148 

maior. Disse se compararmos ao início do ano passado foi muito maior. Disse que, em relação 149 

a custeio, era R$ 650.000,00 e este ano R$ 1.200.000,00. A Profª Silvia disse que o Curso de 150 

Pedagogia teve demanda baixa, mas isso não quer dizer que não haja qualidade. O Prof. 151 

Carlos Eduardo disse que a proposta da comissão não restringe o Reitor de articulação, mas 152 

dá colaboração ao mesmo. O Prof. Arnoldo disse que fica feliz com os esclarecimentos da 153 

Reitoria. Disse sentir que as dificuldades em se entender o processo se dá por ser uma coisa 154 

nova. Disse que trazer demanda do Governo antes mesmo de um documento oficial, sem nada 155 

preparado, é uma prática original e salutar. Disse que devemos constituir as comissões e ter o 156 

direito de começar essa negociação de forma positiva, mostrando interesse ou não. Disse que 157 

o Governo está dando possibilidade de abertura e devemos negociar e discutir nas bases 158 

acadêmicas. O Reitor disse que precisamos saber qual o indicativo do CONSUNI para 159 

negociarmos. O Sr. Fernando disse que a fala é que o Governo do Estado deu essa questão 160 

para a UENF, e que decreto lei o remete à década de 70. Disse que podemos não saber o que 161 

fazer com a questão, mas o Governo já sabe. Disse que está sendo discutido como se os 162 

funcionários do ISEPAM fossem objetos, pois os mesmos deveriam estar participando das 163 

discussões. Disse que a UENF tem o papel de formar nestas regiões, mas parece que o 164 

Governo é que já decidiu isso. O Reitor disse que por enquanto é uma minuta e os 165 

profissionais do ISEPAM já foram chamados para discutir. A Profª Lílian disse que, em relação 166 

a prazo, devemos fazer um calendário. Chamou atenção ao fato de não podermos perder de 167 

vista o motivo prático da discussão. Disse que devemos apresentar ao Governo qual é a nossa 168 

posição. Disse que o Curso Normal Superior será extinto e devemos decidir se assumiremos o 169 

mesmo ou não. Disse que não podemos nos deixar atropelar pela ansiedade e desconfiança. A 170 

Profª Teresa disse que é necessário um cronograma. Disse que a proposta aqui trazida nos 171 

preocupa por não estar clara. Disse que já existe a proposta da Reitoria e estamos discutindo 172 

se o colegiado aceita ou não. Disse se preocupar com prazo e ainda não termos uma idéia 173 

pronta. O Prof. Valdo disse entender a discussão como uma tomada de subsídios para 174 

elaborar uma proposta. O Prof. Salassier disse ser fundamental ter conteúdos. Disse que 175 

quanto a pagar complementação, isso consta em lei estadual que permite pagar no nível 176 

equivalente. A Profª Andréia disse que não estamos habituados a consultas do Governo, e 177 

essa proposta deveria ser apresentada através de um edital ou passada formalmente à 178 

Universidade, com projeto de levantamento de impacto, custos e executor. Disse que devemos 179 

ser pragmáticos, e se formos os implementadores deveremos discutir estratégia e período, e o 180 

orçamento já deveria estar implícito na proposta do Governo. O Prof. Carlos Augusto disse 181 

que já há negociação em andamento, embora sem prazo estabelecido, mas espera-se da 182 

UENF uma resposta. Disse que o CONSUNI ainda não autorizou o Reitor a fazer qualquer 183 

proposta. Sugeriu uma comissão e a Profª Liéte deveria compor a mesma. Disse ser louvável a 184 

atitude do Reitor em trazer as questões para discussão no CONSUNI, mas os conselheiros 185 

precisam de mais informações. O Prof. Arnoldo disse que devemos ter uma definição. Disse 186 

que o CONSUNI entende que deve ser constituída uma comissão para estudar os pontos da 187 

proposta e dar liberdade ao Reitor para informar que estamos discutindo a proposta. Disse que 188 

devemos partir para consolidar a comissão e autorizar o Reitor a negociar. A Profª Olga disse 189 

entender que estamos dispostos a obter maiores informações para tomarmos uma decisão. O 190 

Prof. Edson disse que o Reitor deveria ter a possibilidade de continuar negociando, mas as 191 

informações serão obtidas paralelamente às negociações e a comissão coordenaria isso. O 192 
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Reitor disse que trouxe a proposta para discussão no CONSUNI, e sempre respeitou este 193 

colegiado, mas não admite que se tente cercear o direito do Reitor em negociar. O Prof. 194 

Carlos Augusto disse que não foi dito nada em cercear o Reitor. Disse que precisamos de 195 

informações e sugeriu a constituição de uma comissão. O Prof. Salassier disse que enquanto 196 

era Reitor também sempre respeitou este Colegiado. O Sr. Luciano disse que a comissão 197 

deve ser constituída. Disse que o curso será extinto e se não assumirmos outra instituição 198 

assumirá. O Prof. Ricardo sugeriu que na comissão tenha um membro que não seja nem da 199 

Administração e nem da educação. O Sr. Gustavo sugeriu um representante dos alunos, e 200 

sugeriu o nome do Sr. Fernando. O Sr. Arizoli disse ser consenso que a comissão deve ser 201 

constituída. O Reitor disse que para a comissão foram sugeridos os nomes das professoras 202 

Lílian, Liéte e Silvia, do Prof. Luis Guillermo e do estudante Fernando. A Profª Teresa disse ser 203 

papel do Reitor fazer contatos. Disse que é importante ficar claro que ninguém é contra e que a 204 

universidade está disposta a cumprir esse papel e não perder essa responsabilidade. O Reitor 205 

colocou em votação a constituição da comissão formada pela Profª Lílian Bahia, Profª Silvia 206 

Martinez, Profª Liéte Accácio, Prof. Luis Guillermo e pelo Sr. Fernando Carlos de Sousa para, 207 

sob a presidência da primeira, examinar e opinar sobre a proposta de transferência para a 208 

UENF dos Institutos Superiores de Educação, sediados nos municípios de Campos dos 209 

Goytacazes, Itaperuna, Santo Antonio de Pádua e Bom Jesus do Itabapoana, pertencentes à 210 

Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro – FAETEC - conforme 211 

processo nº E-26/30.691/2008. A comissão foi aprovada com três abstenções. Passando ao 212 

item 5 o Reitor disse que se trata da expansão da UENF para Itaperuna. Disse que através de 213 

um processo de 2004, do Planejamento Estratégico, aprovado pelo Executivo, a então Pró-214 

Reitora de Extensão, Profª Lílian, encaminhou documentos às prefeituras da região sobre a 215 

expansão da UENF. Disse existir demanda do Governador para que apresentemos proposta 216 

sobre expansão da UENF para Itaperuna, incluindo a oportunidade da criação de Curso de 217 

Pedagogia, com a incorporação de professores da FAETEC. Disse que precisamos discutir nos 218 

diferentes Centros o interesse na criação de cursos em Itaperuna. O Prof. Silvério disse que 219 

na gestão do Prof. Braz foi feito estudo por uma comissão, mas a questão estava parada. 220 

Disse ser uma grande oportunidade e devemos pensar com serenidade. Sugeriu uma 221 

comissão formada pelo Prof. Arnoldo, Prof. Edson e Prof. Carlos Augusto e mais um professor 222 

do CCH. O Sr. Júlio disse que não podemos ficar presos à demanda do município, mas sim 223 

aos cursos que achamos que devemos levar. Disse que a UFF funciona em condições não 224 

reais no município. Disse que não podemos levar a escassez que temos e precisamos de 225 

dotação orçamentária para este fim. O Reitor disse que um dos pontos básicos da expansão 226 

para Itaperuna é abertura de concurso próprio para o campus de lá, e infraestrutura necessária. 227 

O Prof. Ricardo disse que a UENF tem o papel de se expandir, mas a mesma tem que ser de 228 

nível e ainda não temos condições de mantermos o próprio campus da UENF. Disse que temos 229 

carência de professores aqui e o Governo poderá priorizar contratação apenas para Itaperuna. 230 

O Reitor disse que temos a preocupação de fazermos a expansão da melhor maneira possível, 231 

em termos de pessoal e infraestrutura. O Sr. Fernando disse que, sobre a expansão, o 232 

Noroeste Fluminense, a Região Serrana e a Região dos Lagos têm demanda de universidade 233 

pública. Disse que se levarmos em conta o discurso da democratização da miséria, a UENF e 234 

UEZO não teriam sido criadas. Perguntou como anda a questão da autonomia financeira. O 235 

Reitor disse que ainda trabalhamos a questão da autonomia financeira, mas estamos 236 

exercendo a autonomia em relação ao nosso orçamento. O Prof. Arnoldo disse ser 237 

interessante que o CONSUNI se posicione e a partir dessa posição o Reitor negocie. Disse que 238 

devemos discutir se Itaperuna é interessante para essa expansão e devemos constituir uma 239 

comissão. A Profª Lílian disse ter conversado com um professor que tem 30 anos de 240 
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experiência em expansão de ensino público. Disse que o professor informou que já viu serem 241 

abertos e fechados diversos cursos baseados em demanda de ensino. Disse que as 242 

instituições particulares têm interesses mercadológicos e nós devemos nos pautar na 243 

necessidade da região. O Prof. Edson se manifestou favorável que a UENF avalie a 244 

possibilidade de expansão. Disse que temos que expandir com qualidade, mas precisamos 245 

aumentar de tamanho e devemos associar a excelência acadêmica à relevância social. Disse 246 

que temos que manter o padrão de qualidade que temos. O Prof. Priimenko disse que, sobre 247 

expansão da UENF, gosta de lembrar que a Universidade tem dois laboratórios em Macaé e 248 

acha que os mesmos deveriam ser transformados em Centro. Disse que já possuem 249 

instalações e têm mercado. Disse que se abrem 100 vagas, as mesmas são supridas e os 250 

formandos têm emprego garantido. O Prof. Carlos Eduardo disse que a questão de Itaperuna 251 

se arrasta há algum tempo, pois na época seria transferido o Curso de Zootecnia para aquela 252 

cidade, mas não avisaram ao referido curso. Disse que é importante que a comissão seja 253 

gerida pelos Diretores de Centro e os mesmos discutam em seus Centros quais cursos seriam 254 

levados para Itaperuna. Disse que para o LENEP se tornar um Centro é necessário um projeto, 255 

pois há pré-requisitos. Disse que em relação à expansão para Itaperuna, se não tivermos 256 

compromisso não iremos a lugar nenhum. O Prof. Priimenko disse que o LENEP já está 257 

preparando uma proposta para sua transformação em Centro. O Reitor disse que hoje existem 258 

condições políticas para instalar um campus em Itaperuna. Disse que qualquer curso em 259 

Itaperuna teria que ter ligação com um Centro. O Prof. Policani disse ter experiência em 260 

unidade descentralizada, quando atuou no CEFET/Macaé, onde os alunos formados 261 

encontram mercado de trabalho. Disse que ao cogitar criar um campus em Itaperuna, devemos 262 

lembrar que existem cursos lá, noturnos e particulares, e precisamos discutir a questão para 263 

que não sobrem vagas. O Prof. Passoni reafirmou que devemos expandir, desde que haja 264 

condições favoráveis. Disse que devemos estudar a melhor maneira de expandir e sugeriu que 265 

a comissão tenha membros de todos os Centros. O Prof. Arnoldo disse que existe mudança 266 

de perspectiva de modus operandi, quando nos reunimos para discutir a questão, saber as 267 

necessidades regionais e levá-las aos Centros. Disse que é preciso haver indicativo de 268 

interesse regional e indicativo que o Conselho acha a proposta interessante, constituindo 269 

comissão para estudar a questão. Sugeriu que o Prof. Paulo Maia faça parte da comissão. A 270 

Profª Lílian disse que em relação às demandas, o que está sendo proposto para Itaperuna é 271 

uma experiência piloto. Disse que há uma confluência de fatos que mostra que a expansão 272 

mais viável hoje é para Itaperuna. Disse que poderíamos convidar pessoas experientes em 273 

expansão de campus para elaboração de projeto executivo. O Prof. Salassier disse que 274 

concorda com o Prof. Carlos Eduardo que a comissão deveria ser composta pelos quatro 275 

Diretores de Centro, pois os mesmos, pelos cargos que ocupam, têm condições de solicitar 276 

colaboração de professores de seus Centros. O Prof. Valdo disse que a proposta da comissão 277 

formada pelos Diretores de Centro é boa, mas sugeriu que os Pró-Reitores também participem. 278 

O Sr. Fernando sugeriu que a comissão tenha um representante de aluno de cada Centro. O 279 

Prof. Passoni disse que insiste na linha de representante de todos os Centros na comissão, 280 

não necessariamente os Diretores. O Prof. Niraldo disse que como os cursos de Zootecnia e 281 

Engenharia de Alimentos são alguns que podem ir para Itaperuna, e os mesmos são do CCTA, 282 

então sugeriu o nome do Prof. Maldonado para compor a comissão. O Prof. Carlos Eduardo 283 

disse manter a posição de que a comissão deve ser composta pelos quatro Diretores de 284 

Centro, com as discussões conduzidas nos Conselhos de Centro. O Reitor propôs encaminhar 285 

documento às Diretorias de Centro indagando sobre interesse na implementação de cursos em 286 

Itaperuna. A proposta do Reitor foi aceita por todos. Passando ao item 6 da pauta, o Reitor 287 

disse que sempre houve demanda de Colégio de Aplicação para a UENF e há pensamento de 288 



     

 
 

 

 

 

 

 

  

REITORIA 
CONSUNI 

 

 

 

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia  -  Campos dos Goytacazes/ RJ -   CEP:  28013-602 
Tel.: (22)  2726–1595  - Fax: (22) 2726-1511   – e-mail: reitoria@uenf.br 

 

transformar o ISEPAM neste Colégio de Aplicação. O Prof. Passoni disse que devemos 289 

assumir o ISEPAM e depois pensarmos como fazer. Disse que devemos encampá-lo e manter 290 

a estrutura administrativa do mesmo, fazendo, no máximo, indicação de postos-chave. Disse 291 

que a discussão deve começar na Câmara de Graduação. O Reitor disse que o ISEPAM 292 

poderá passar para a Secretaria de Educação, caso não nos interessemos. A Profª Lílian 293 

disse que temos que agir rápido para não conseguirmos apenas o Normal Superior e perder a 294 

chance de transformar o ISEPAM em Colégio de Aplicação. O Prof. Carlos Eduardo disse que 295 

a questão do Colégio de Aplicação é demanda antiga, mas é temerosa essa discussão agora, 296 

devendo a mesma ficar a cargo da comissão. O Reitor disse que a comissão poderá 297 

apresentar proposta e já disse ao Secretário de Ciência e Tecnologia que não passe o ISEPAM 298 

para a Secretaria de Educação sem antes ouvir a UENF. A Profª Teresa disse que precisamos 299 

saber a filosofia de um Colégio de Aplicação, e qual Colégio de Aplicação a UENF projeta, e 300 

assim definirmos a questão. A Profª Silvia disse que não seria apenas para Ciências 301 

Humanas, mas para ciências em geral. Disse que devemos ter um projeto filosófico e 302 

pedagógico. Sugeriu o nome da servidora Marinete Sales de Souza, Técnica em Educação da 303 

UENF e professora do ISEPAM, para fazer parte da comissão. Houve consenso para que a 304 

comissão que estudará a criação do Colégio de Aplicação da UENF seja formada pela Profª 305 

Lílian Bahia (presidente), Profª Silvia Martinez, Profª Liéte Accácio, Prof. Luiz Guillermo, 306 

Técnica de Nível Superior Marinete Sales de Souza e pelo estudante Sr. Fernando Carlos de 307 

Souza. A Srª Marinete disse que o ISEPAM está passando por reforma, estando em boas 308 

condições. Passando ao item 7 da pauta, o Reitor disse que se trata de Portaria de 309 

Regulamentação da Lei 4800/06 e passou a palavra ao Prof. Silvério, que disse que foram 310 

feitas reuniões com servidores técnico-administrativos sobre a questão. Disse que está sendo 311 

preparada uma minuta e o trabalho está em andamento, já existindo uma tabela de pontuação 312 

e já foi feita simulação da mesma. Disse que haverá reunião na terça-feira da próxima semana 313 

com servidores para tentar fechar a proposta. A Srª Maria Beatriz disse que se reuniram com o 314 

Prof. Silvério e estão adaptando as sugestões encaminhadas pelos servidores, baseados na 315 

Portaria. Disse que foi feita simulação tomando como base a tabela elaborada. Disse que 316 

trabalharam bastante para que haja progressões justas, principalmente para aqueles que não 317 

tiveram maiores oportunidades de estudo. O Reitor disse que estamos ultimando a 318 

composição das comissões e convocaremos reunião extraordinária para este ponto. Nada mais 319 

havendo a tratar o Reitor encerrou a reunião às 18h e 15 minutos. 320 
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