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ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO 3 

 4 

Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e nove, na Casa Ecológica, às quatorze horas, 5 

realizou-se a centésima trigésima quinta reunião ordinária do Conselho Universitário da 6 

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

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

Maria Garcia Bahia de Oliveira – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Silvério de Paiva Freitas – 9 

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Messias Gonzaga Pereira – Diretor em 10 

exercício do CCTA; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. Alexandre Moura 11 

Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do CCH; Srª Ana Rocha – 12 

Diretora Geral de Administração em exercício; Sr. Antônio Constantino de Campos – Chefe de 13 

Gabinete; Chefes de Laboratório: Prof. Cláudio Roberto Marciano (CCTA); Prof. Ricardo 14 

Moreira de Souza (CCTA); Prof. Henrique Duarte Vieira (CCTA); Profª Marina Satika Suzuki 15 

(CBB); Prof. Lev Okorokov (CBB); Profª Olga Lima Tavares Machado (CBB); Prof. Enrique 16 

Medina-Acosta (CBB); Prof. Luis Humberto Guillermo Felipe (CCT); Profª Silvia Alicia Martinez 17 

(CCH); Profª Marinete dos Santos Silva (CCH); Prof. Marcelo Carlos Gantos (CCH); Profª Paula 18 

Mousinho (CCH); Professores Associados: Prof. Jorge Hudson Petreski (CBB); Prof. Rodrigo R. 19 

de Oliveira (CCT); Prof. Marcos Pedlowski (CCH); Técnicos Administrativos: Sr. Arizoli Antônio 20 

Rosa Gobo (CBB); Srª Jailse Vasconcelos Tougeiro (CCT); Representantes dos Discentes da 21 

Graduação: Representantes dos Discentes da Pós-Graduação: Sr. Bruno Borges Deminicis; 22 

Convidado: Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Para tratar da seguinte 23 

pauta: 1- Aprovação da ata da reunião 134; 2- Informes; 3- Homologação de convênios; 4- 24 

Afastamento de professor para estágio pós-doutoral: Prof. Alexandre Pio Viana – CI PROPPG 25 

nº 323/2008; Prof. Roberto da Trindade Faria Júnior – processo E-26/050.144/09. 5- Resultado 26 

de Concurso Público – CI CBB nº 233/2008; 6- Regimento Interno do CONSUNI (continuidade 27 

dos trabalhos de relatoria); 7- Criação do Programa de Extensão Universitária de Incubadora 28 

Tecnológica de Empreendimentos Populares-ITEP-UENF – processo E-26/052.489/07 (parecer 29 

da relatoria); 8- Reivindicação dos estudantes quanto à participação nas decisões; 9- Assuntos 30 

Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1 da 31 

pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 134ª reunião, sendo aprovada com 32 

duas abstenções. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor informou que houve reunião do 33 

Colegiado Acadêmico segunda-feira desta semana, do COLEX na terça-feira e do Conselho 34 

Curador na quarta-feira. Disse que foi discutido no COLAC edital de concurso público para 35 

professor devido ao embate que está ocorrendo entre a UENF e o Tribunal de Contas do Estado. 36 

Disse que o Tribunal entende que os concursos devem conter prova escrita. Informou que 37 

estamos antecipando por meio do COLAC esta questão, para que, caso o TCE decida que deve 38 

haver prova escrita, nós não percamos tempo sobre que decisão deverá ser tomada. Disse que os 39 

concursos estão suspensos até parecer final do TCE. A Profª Silvia perguntou como poderemos 40 

notificar os candidatos inscritos nos editais já abertos em relação à demora na realização dos 41 

concursos. O Reitor disse que será feito trabalho junto com a ASCOM no sentido de informar os 42 

candidatos, inclusive sobre a devolução das taxas no caso de cancelamento de editais já abertos. 43 

A Profª Olga perguntou se o TCE indica prova escrita para Professor Titular. O Reitor respondeu 44 

que sim, indica para todas as categorias. A Profª Olga disse que na UERJ não há prova escrita 45 

para Professor Titular, assim como em outras instituições. O Reitor disse que o TCE entende que 46 

concursos para professor da UENF devem ter prova escrita, não especificando a categoria. Disse 47 

que estamos discutindo em pacote. A Profª Olga disse que seríamos a primeira instituição a 48 
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incluir prova escrita para Professor Titular e que isso traria dificuldades grandes na atração de 49 

demandas para nossas vagas. O Reitor disse que, independente do questionamento do TCE, 50 

precisamos discutir o modelo de edital. O Prof. Henrique indagou se há fundamento que os 51 

concursos anteriores seriam anulados. O Reitor respondeu que não há fundamento algum sobre 52 

isso. Informou que um decreto do Governador publicado no Diário Oficial de segunda-feira 53 

passada cancelou recursos de diversos órgãos para suplementar verba em favor da Polícia Militar. 54 

Disse que entre os recursos cancelados estavam inseridos os R$ 5.000.000,00 para a UENF, 55 

conseguidos através de emenda parlamentar. Disse que na quarta-feira foi ao Rio de Janeiro para 56 

reunião do Conselho Curador, aproveitando para se encontrar com Deputados Estaduais e com o 57 

Secretário de Estado Sérgio Ruy para tratar dessa questão. Disse que após estes entendimentos 58 

na quarta-feira, 11 de fevereiro, foi publicado no dia seguinte no Diário Oficial decreto repondo os 59 

R$ 5.000.000,00 para a UENF. Informou, em relação ao orçamento, que foram aprovadas várias 60 

emendas e temos seis aprovadas e inseridas no orçamento deste ano, todas de autoria do 61 

Deputado Comte Bittencourt. São elas: emenda UENF 1 – reforço orçamentário para auxílio 62 

alimentação, adicional de periculosidade e insalubridade e auxílio creche, com valor estimado de 63 

R$ 5.732.693,28; emenda UENF 2 – reforço orçamentário para auxílio alimentação e auxílio 64 

moradia para estudantes cotistas, com valor estimado em R$ 3.000.000,00; emenda UENF 3 – 65 

reforço orçamentário para obras de adaptações nos campi para acessibilidade dos portadores de 66 

necessidades especiais em todos os espaços do campi, com valor estimado de R$ 3.000.000,00; 67 

emenda UENF 4 – reforço orçamentário para implantação do Projeto “Espaço de Divulgação e 68 

Popularização da Ciência”, com valor estimado de R$ 4.500.000,00; emenda UENF 5 – reforço 69 

orçamentário para implantação de Biblioteca Central, com valor estimado de R$ 4.000.000,00; 70 

emenda UENF 6 – reforço orçamentário para pavilhão de aulas para atender a demanda por salas 71 

de aulas decorrente do aumento de alunos de graduação, pós-graduação e de cursos pré-72 

vestibulares não pagos oferecidos pela UENF, com valor estimado de R$ 5.000.000,00. Informou 73 

que temos R$ 3.000.000,00 do orçamento contingenciados, valores relacionados a custeio, o que 74 

reduz, mensalmente, R$ 250.000,00 para esta rubrica. Informou que a FAPERJ lançou três 75 

editais: Apoio à Infraestrutura de Biotérios, com R$ 1.500.000,00 em recursos; Apoio às 76 

Universidades Estaduais, com R$ 8.000.000,00 em recursos; Apoio às Instituições de Ensino e 77 

Pesquisa Sediadas no Rio de Janeiro, com R$ 12.000.000,00 em recursos. Informou que 78 

podem submeter projetos pesquisadores que se encontram com as prestações de contas em 79 

dia. Disse que há outro edital para ser lançado, de Pós-Doutoramento, com perspectiva de 80 

atendimento de 450 bolas, no valor de R$ 3.500,00 mais R$ 500,00 de bancada. Informou que 81 

foi conseguida, junto ao Governo Federal, emenda parlamentar, do Deputado Chico Alencar, 82 

no valor de R$ 485.000,00 para projeto na área de Educação em Direitos Humanos. Disse que 83 

gostaria de ressaltar e parabenizar o empenho do Prof. Amaral para inserir o projeto no novo 84 

sistema eletrônico utilizado pelo Governo Federal. Informou que o Prof. Erasto Fortes, 85 

Coordenador Geral de Educação em Direitos Humanos, da Secretaria Especial dos Direitos 86 

Humanos da Presidência da república e professor da Universidade de Brasília, dará a Aula 87 

Inaugural de 2009 na UENF, no dia 10 de março às 10 horas. Passando ao item 3 da pauta, o 88 

Reitor colocou em apreciação os seguintes convênios: Convênio entre a UENF, FINEP e 89 

FUNDENOR – processo E-26/052.358/08. Transferência de recursos financeiros, pela 90 

Concedente ao Convenente, para a execução do Projeto intitulado “Modernização e 91 

Recuperação de Infra-Estrutura Física Relacionada à Pesquisa e Pós-Graduação na UENF”, 92 

doravante denominado PROJETO, descrito no Plano de Trabalho, o qual integra este 93 

Convênio, independentemente de qualquer transcrição. Coordenador pela UENF: Prof. Edson 94 

Corrêa da Silva. Recursos previstos: R$ 1.998.110,00. Aprovado; Convênio entre a UENF X 95 

Huesker Ltda – processo E-26/050.101/09. Termo de Cooperação para mútua colaboração 96 
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técnica e científica, possibilitando a implementação de ações integradas em áreas de interesse 97 

comum no campo da Engenharia Civil, mais precisamente no estudo da Integração Solo-98 

Estrutura. Coordenador pela UENF: Prof. Paulo César de Almeida Maia. Não há recursos 99 

previstos. Aprovado com uma abstenção. Passando ao item 4 da pauta, o Reitor disse que 100 

se trata das seguintes solicitações de afastamento para pós-doutoramento: Prof. Alexandre Pio 101 

Viana – CI PROPPG nº 323/2008 – afastamento por período de um ano, a contar de agosto de 102 

2009. Aprovado; Prof. Roberto da Trindade Faria Júnior - processo E-26/050.144/09 – em 103 

Portugal – de fevereiro de 2009 a janeiro de 2010. Aprovado o “ad referendum”. Passando ao 104 

item 5 da pauta, o Reitor informou que se trata de homologação de resultado de Concurso 105 

Público para Professor Associado do CBB, na área de Genética. Disse que concorreram os 106 

seguintes candidatos: Débora Aparecida Rodrigueiro, que obteve na prova de títulos 6,88 de 107 

média, sendo eliminada; Álvaro Fabrício Lopes Rios, obtendo 7,13 de média na prova de 108 

títulos, 8,66 de média na prova de defesa de memorial e plano de trabalho e 8,33 na prova 109 

didática e de conhecimentos, com 7,95 na pontuação geral, sendo aprovado. Colocado em 110 

apreciação, o resultado foi homologado. Passando ao item 6 da pauta, o Reitor disse que o 111 

relator deste item da pauta, Prof. Valdo, se encontra em férias, ficando este item para ser 112 

apreciado na próxima reunião. Passando ao item 7 da pauta, o Reitor disse que se trata da 113 

criação do Programa de Extensão Universitária de Incubadora de Tecnológica de 114 

Empreendimentos Populares-ITEP-UENF, cujo relator é o Prof. Ricardo. O Prof. Ricardo 115 

perguntou se o Prof. Silvério gostaria de fazer algumas considerações. O Prof. Silvério fez 116 

uma explanação sobre o Programa. Disse que foi solicitada assessoria da COPPE para que 117 

nos passasse suas experiências nesta questão. Disse que já há trabalhos sendo realizados, 118 

como catadores de lixo e trabalhos relacionados à pesca e cerâmica. Disse que é desejo que 119 

seja formalizado, já tendo sido aprovado no Colegiado Acadêmico. Disse que a intenção é que 120 

aqueles que lidam com a economia informal possam se organizar. O Prof. Ricardo disse que 121 

quando recebeu a relatoria buscou informações no site da COPPE. Disse que verificou projetos 122 

por lá apoiados e que deram ênfase social e não percebeu transferência e desenvolvimento 123 

tecnológico e, como o programa da UENF tinha muita ligação com o da COPPE, ficou em 124 

dúvida sobre se haveria inserção tecnológica. O Prof. Silvério disse que há sim, como o do 125 

Projeto de Cerâmica, onde se pesquisa uma melhor cerâmica para os trabalhos, mas é muito 126 

importante a questão social. A Profª Lílian disse que em Belo Horizonte, a história da Usina de 127 

Reciclagem é de base popular. Disse que os catadores se organizaram como podiam e, a partir 128 

das mudanças políticas, se aproximaram das Universidades e formaram cooperativas, fazendo 129 

a única Usina de Reciclagem de base popular existente. O Sr. Arizoli disse que Dráuzio 130 

Varella trabalha na Amazônia buscando conhecimentos populares. Disse que a Universidade 131 

não pode apenas levar tecnologia, mas buscar conhecimentos. O Prof. Silvério disse que é 132 

importante o entrosamento entre o cientista e o conhecimento popular. O Prof. Pedlowski 133 

disse que no âmbito das Incubadoras Tradicionais há fontes de recursos e perguntou ao Prof. 134 

Silvério quais os caminhos que a PROEX buscará para obter financiamentos para a Incubadora 135 

Popular. O Prof. Silvério respondeu que serão buscados financiamentos junto à Secretaria de 136 

Trabalho e Renda Federal, assim como a Secretaria de Trabalho e Renda Municipal, que já 137 

procurou a PROEX, além de buscar recursos junto à CEF, Governo do Estado e MDA. O 138 

Reitor informou que a própria FAPERJ está abrindo editais para isso. O Prof. Silvério disse 139 

que acredita que é o grande passo que a Universidade dá para atender esta população meio 140 

que excluída. O Prof. Marcelo disse que se há recursos ligados a projeto em Direitos 141 

Humanos, os mesmos poderiam ser usados para este fim. O Reitor disse que há rubrica para 142 

obras no Projeto em Direitos Humanos e é pensamento construir espaço para o Programa em 143 

questão. O Prof. Ricardo, como relator, deu parecer favorável à aprovação do referido 144 
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Programa. Colocado em apreciação, o Programa de Extensão Universitária de Incubadora de 145 

Tecnológica de Empreendimentos Populares-ITEP-UENF foi aprovado. Passando ao item 8 146 

da pauta, o Reitor disse que os estudantes de graduação apresentaram esta demanda, 147 

inserida na pauta, mas como não há representantes dos mesmos presentes na reunião, o tema 148 

fará parte da pauta da próxima reunião ordinária. Passando ao item 9 da pauta, o Prof. 149 

Ricardo disse que no ano passado foram feitas reuniões mensais devido à Portaria sobre  150 

enquadramento e progressões. Disse que nestas ocasiões aproveitamos para discutir outros 151 

itens e foram bastante proveitosas as discussões. Disse que considera as reuniões a cada dois 152 

meses espaçadas e muita coisa acontece no intervalo entre as mesmas. Sugeriu que sejam 153 

convocadas reuniões extraordinárias entre as ordinárias. O Reitor disse que a sugestão é bem 154 

vinda. O Prof. Arnoldo informou que o Prof. Vilmar pediu desligamento da Universidade e 155 

estará assumindo cargo de liderança no Instituto Butantã. Disse ser uma perda grande para a 156 

UENF quando, além da parte acadêmica, perdemos mais um Professor Titular. Solicitou ao 157 

CONSUNI que este tema seja colocado em pauta de forma perene até uma solução que 158 

atenue a situação atual. O Reitor disse que vamos colocar em pauta sim, e já está em 159 

discussão nos Colegiados Superiores da UENF. Disse que um processo simples de 160 

redistribuição de vagas não resolverá nosso problema. Nada mais havendo a tratar o Reitor 161 

encerrou a reunião às 15 horas e 30 minutos. 162 

 163 

 164 

 165 

  Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho                        Carlos André Pereira Baptista    166 

                            Reitor                                           Secretário ad hoc 167 


