
     

 

 

                                       REITORIA 
 

 
_______________________________________________________________________   

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - 28013-602 
Tel.: (22)  2739–7003  - Fax: (22) 2739-7173 - correio eletrônico: reitoria@uenf.br 

 

 

ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO 3 

 4 

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

quatorze horas, realizou-se a centésima quadragésima quarta reunião ordinária do Conselho 6 

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

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

Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; Prof. Edson Correa da Silva – Pró-9 

Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Lilian Maria Garcia Bahia de Oliveira – Pró-10 

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

Comunitários; Prof. Carlos Eurico P. F. Travassos – Diretor do CCTA em exercício; Prof. 12 

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

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

de Administração; Chefes de Laboratório: Prof. Cláudio Roberto Marciano (CCTA); Prof. 15 

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

Vazquez Vidal Júnior (CCTA); Prof. Reginaldo da Silva Fontes (CCTA); Profª Andréa Cristina 17 

Veto Arnholdt (CBB); Profª Olga Lima Tavares Machado (CBB); Prof. Renato Augusto 18 

DaMatta (CBB); Profª Marília Amorim Berbert de Molina (CBB); Prof. Helion Vargas (CCT); 19 

Prof. Valdo da Silva Marques (CCT); Prof. Luis Augusto H. Terrones (CCT); Prof. André Luis 20 

Policani Freitas (CCT); Profª Silvia Alicia Martinez (CCH); Prof. Marcos Antonio Pedlowski 21 

(CCH); Profª Paula Mousinho Martins (CCH); Professores Titulares: Prof. Claudio Baptista de 22 

Carvalho (CCTA); Prof. Carlos Eduardo de Rezende (CBB); Prof. Fernando Saboya 23 

Albuquerque Júnior (CCT); Professores Associados: Prof. José Geraldo de Araújo Carneiro 24 

(CCTA); Profª Marina Satika Suzuki (CBB); Prof. Walter Ruggeri Waldman (CCT); Profª Vera 25 

Lucia Deps (CCH); Técnicos Administrativos: Srª Maria Beatriz Mercadante (CCTA); Sr. Arizoli 26 

Antonio Rosa Gobo (CBB); Srª Jailse Vasconcelos Tougeiro (CCT); Srª Evacyra Viana 27 

Peixoto (CCH); Convidados: Sr. Antônio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Sr. 28 

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

Aprovação da ata da 143ª reunião; 2- Informes; 3- Enquadramentos e Progressões por 30 

antiguidade e merecimento – Lei 4.800 e Portaria 009/2008; 4- Aprovação de convênios; 5- CI 31 

PROPPG nº 238/09 – solicitação de afastamento do país para realização de estágio pós-32 

doutoral – Profª Lílian Maria Garcia Bahia de Oliveira; 6- Regimento Interno do CONSUNI – 33 

parecer do relator; 7- Proposta dos servidores para adequação do Plano de Cargos e 34 

Vencimentos da UENF; 8- Proposta de alterações no Regimento Geral da Pós-Graduação; 9- 35 

Processo E-26/053.869/09 – proposta de criação do Programa de Pós-Graduação em 36 

Zootecnia; 10- Processo E-26/050.265/08 – Desmembramento do Laboratório de Sanidade 37 

Animal; 11- Processo E-26/053.918/08 – recurso do Prof. Delson Ubiratan da Silva Schramm 38 

referente à avaliação funcional; 12- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião 39 

agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em 40 

apreciação a minuta da ata da 143ª reunião, sendo aprovada com duas abstenções. 41 

Passando ao item 2 da pauta, o Reitor parabenizou os professores contemplados no Edital 42 

FAPERJ nº 13/2009. Parabenizou o Prof. Valdo Marques que foi laureado pelo sistema 43 

Confea/CREA, como reconhecimento pelo destaque em suas atividades na área tecnológica 44 

e contribuição ao desenvolvimento do país. Informou que o orçamento de 2010 foi aprovado e 45 
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conseguimos mais 12 milhões de reais e o trabalho é para que este adicional se reverta em 46 

reposição salarial. Informou que a sede do DCE foi entregue aos alunos e que eles estão 47 

realizando o evento ArtPoiese. Informou que foi solicitado ao Governo aumento do valor do 48 

auxílio-creche para o valor praticado na UERJ. Disse que o Governo devolveu o processo 49 

informando que o assunto será tratado com a finalidade de unificar os valores dos órgãos 50 

estaduais. Informou que o concurso público para reposição de vagas de Professor Associado 51 

foi autorizado pelo Governo. Disse que o edital será publicado nos próximos dias e 52 

deveremos ampliar o prazo de inscrições. Passou a palavra ao Prof. Valdo, que fez um 53 

pronunciamento (anexado ao final desta ata). Passando ao item 3 da pauta, o Reitor colocou 54 

em apreciação a CI CCEPTA 507/09, com progressões diferenciadas dos seguintes 55 

servidores técnicos administrativos: Alcimar Petersen Machado (faixa III / padrão 5); 56 

Alexsandro Cordeiro de Azevedo (faixa IX / padrão 5); Felipe Moussalem (faixa XIII / padrão 57 

5); Israel Andrade Esquef (faixa XIII / padrão 5); João Carlos Tonheres Paes (faixa III / padrão 58 

5); Luiz Carlos dos Santos Pires (faixa XIII / padrão 5); Luiz Cláudio Amaral Gaiato (faixa VI / 59 

padrão 5); Marcus Vinícius dos Santos Cunha (faixa IX / padrão 5); Maristela de Lima Dias 60 

(faixa IX / padrão 5); Roberto Ottoni Portela Couto (faixa XIII / padrão 5); Robson Salgado 61 

Alves (faixa IX / padrão 5); Ronaldo Luis dos Santos Pinto (faixa VI / padrão 5); Rosa Cristina 62 

Carvalho Barbosa Alves (faixa IX / padrão 5); Sérgio Sebadelhe Dutra (faixa IX / padrão 5); 63 

Shirlene Chagas (faixa XIII / padrão 4); Silvana Freitas de Castro (faixa IX / padrão 5); Stela 64 

Maria Martins dos Santos (faixa XIII / padrão 5); Telma Ferreira Costa Aguiar (faixa IX / 65 

padrão 5); Thiago da Silva Correa (faixa IX / padrão 5); Ulisses Ferreira de Souza (faixa XIII / 66 

padrão 5); Verlaine de Oliveira Pereira (faixa XIII / padrão 5). As progressões foram 67 

aprovadas. Colocou em apreciação a CI CCD 215/2009, com enquadramentos e 68 

progressões diferenciadas dos seguintes docentes: Annabell Del Real Tamaris 69 

(enquadramento / faixa XV / padrão 5); Arno Vogel (progressão diferenciada / faixa XVIII / 70 

padrão 5); Cláudia Sales Marinho (progressão diferenciada / faixa XVII / padrão 4); Clóvis de 71 

Paula Santos (enquadramento / faixa XVI / padrão 4); Karla Silva Ferreira (progressão 72 

diferenciada / faixa XVII / padrão 5); Maria Cristina Gaglianone (enquadramento / faixa XVI / 73 

padrão 5); Maria da Glória Alves (progressão diferenciada / faixa XVII / padrão 5); Omar 74 

Eduardo Bailez (progressão diferenciada / faixa XVII / padrão 5); Sérgio Luiz Gonzalez Garcia 75 

(enquadramento / faixa XV / padrão 5). Os enquadramentos e progressões foram 76 

aprovados. Colocou em apreciação a CI CCD 206/2009, com enquadramentos e 77 

progressão diferenciada dos seguintes docentes: André Duarte Bueno (progressão 78 

diferenciada / faixa XVI / padrão 3); Paulo Sérgio Dias da Silva (enquadramento / faixa XIV / 79 

padrão 4); Sahudy Montenegro González (enquadramento / faixa XV / padrão 5). A 80 

progressão e os enquadramentos foram aprovados. Colocou em apreciação a CI CCD 81 

207/2009, com enquadramento do Prof. Ruben Jesus Sanchez Rodriguez (faixa XIX / padrão 82 

5). O enquadramento foi aprovado. Colocou em apreciação a CI CCD 208/2009, com 83 

enquadramento do Prof. Fernando Saboya Albuquerque Junior (faixa XIX / padrão 5). O 84 

enquadramento foi aprovado. Passando ao item 4, o Reitor colocou em apreciação o 85 

convênio entre a UENF, PETROBRAS e FUNDENOR – processo E-26/054.130/09. O 86 

convênio foi aprovado. Passando ao item 5 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a CI 87 

PROPPG nº 238/09, referente a solicitação de afastamento do país para realização de estágio 88 

pós-doutoral da Profª Lílian Maria Garcia Bahia de Oliveira, no período de fevereiro a 89 

dezembro de 2010, no Animal Parasistic Diseases Laboratory do Institute for Cellular and 90 
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Molecular Biology (CBM), da Universidade do Texas, em Austin. A solicitação foi aprovada. 91 

O Prof. Cláudio Baptista solicitou inversão da pauta, com antecipação do item 10 para 92 

discussão neste momento, uma vez que o tema já foi discutido e aprovado no CONSUNI 93 

anteriormente, precisando ser aprovada agora a resolução. A solicitação foi aceita. 94 

Passando ao item 10 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a Resolução do Conselho 95 

Universitário nº 04, que cria novos Laboratórios no CCTA e dá outras providências. A 96 

Resolução resolve subdividir o Laboratório de Sanidade Animal (LSA) do Centro de Ciências 97 

e Tecnologias Agropecuárias (CCTA), dando origem a mais dois novos Laboratórios, a saber: 98 

Laboratório de Morfologia e Patologia Animal (LMPA) e Laboratório de Clínicas e Cirurgia 99 

Animal (LCCA) e acrescentar o LMPA e o LCCA na lista constante do item I do parágrafo 100 

único do art. 166 do Regimento Geral da UENF. A Resolução foi aprovada com quorum 101 

qualificado. Colocou em apreciação a Resolução do Conselho Universitário nº 05, que cria 102 

novo Laboratório no CCH e dá outras providências. A Resolução resolve criar no Centro de 103 

Ciências do Homem o Laboratório de Gestão e Políticas Públicas (LGPP) e acrescentar o 104 

LGPP na lista constante do item IV do parágrafo único do art. 166 do Regimento Geral da 105 

UENF. A Resolução foi aprovada com quorum qualificado. A Srª Jailse solicitou inversão 106 

entre os itens 6 e 7 da pauta. A solicitação foi aceita. Passando ao item 7 da pauta, o 107 

Reitor disse que comissão constituída pelo CONSUNI encaminhou propostas para melhorar 108 

as distorções existentes na tabela salarial. O Prof. Pedlowski entregou à mesa documento 109 

assinado por 14 conselheiros e gostaria que fosse lido em respeito aos Conselheiros. O 110 

Reitor disse que estamos em discussão de tabelas apresentadas como proposta da 111 

Comissão constituída pelo CONSUNI. Disse que se o Prof. Pedlowski quiser, como 112 

conselheiro, pode distribuir o referido documento. O Prof. Valdo perguntou se a tabela da 113 

Comissão inclui os docentes. O Reitor respondeu que sim. O Prof. Ricardo perguntou por 114 

que na tabela apresentada o último nível elementar tem valor superior ao primeiro do nível 115 

fundamental. O Reitor disse que as faixas são iguais e a proposta é que servidor que ocupe a 116 

faixa semelhante à seguinte deverá ter o mesmo perfil que o cargo seguinte. O Prof. 117 

Pedlowski disse que a proposta dos 14 Conselheiros não interfere em nada o trabalho da 118 

Comissão. Disse que esperaria da Administração o percentual para cada nível. Disse que não 119 

vê como correção desproporcional pode corrigir distorções, as tabelas foram ajustadas pela 120 

da UERJ e as considerações deveriam ser pela das Federais. Disse que não entende o 121 

método usado. Disse que os problemas de salários dos docentes têm que ser trabalhados, 122 

não somente pelo Sindicato, mas pelo Conselho Superior. Disse que queremos discutir aquilo 123 

que nos é de direito. Disse que tem categoria aqui em que não se falou em distorção, como a 124 

de nível superior, que ganha mais na proposta que nível elementar e fundamental e nós 125 

queremos reajuste linear de 82%. O Prof. Marco Antonio disse que quer entender o que 126 

estamos discutindo aqui. Disse que pelo que sabe a questão é distorção na tabela e não 127 

reajuste salarial. Disse que isso deve ficar bem definido. O Prof. Carlos Eduardo disse que 128 

na realidade a proposta é a inclusão da tabela apresentada pelos docentes na tabela 129 

apresentada pela Comissão. O Prof. Silvério disse que todos nós merecemos aumento 130 

salarial. Disse que temos que pensar na UENF como um todo e não utilizarmos este momento 131 

para atender determinada categoria. Disse que a Comissão trabalhou bastante e foram várias 132 

reuniões para se chegar a uma proposta para todos. Disse que gostaria que o plenário tivesse 133 

bom senso. Disse que aproveitar o momento para tratar reajuste salarial é complicado e para 134 

negociar distorção não tem como fazer de forma linear, por isso os implementos são 135 
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diferentes. Disse que negociar é arte de ganhar e perder, até chegar a um senso comum. O 136 

Prof. Pedlowski disse que é interessante dizerem que o argumento mudou. Disse que quem 137 

tem mais mudado é a Reitoria e a Comissão constituída para tratar da tabela. Disse que a 138 

questão foi trazida pelo pessoal de nível elementar, fundamental e médio e quem está 139 

levando mais na proposta apresentada é o nível superior. Disse que hoje os professores 140 

estão saindo da Universidade por conta de defasagem salarial, que atinge 82%. Disse que 141 

não há representante docente na Comissão e sim representantes da Reitoria, que são 142 

docentes. Disse que a proposta dos docentes está na mesa e é de 82%, que nossos valores 143 

reais estão corroídos neste percentual e solicitou aos outros 13 Conselheiros que assinaram a 144 

proposta entregue à mesa que acompanhem e votem pela inserção da tabela apresentada 145 

por eles. A Profª Lilian disse que foi perguntado aqui sobre o motivo do impacto diferente. 146 

Disse que essa é a dificuldade que enfrentamos em apresentação de proposta de correção de 147 

distorções. Disse que todos sabem que está de saída e agradeceu à Universidade pela 148 

aprovação de seu afastamento e propôs, em sua última oportunidade, que, em respeito aos 149 

servidores, tenhamos o discernimento e partamos para a votação. Disse que foi colocado que 150 

precisamos ter estratégias corretas e acha que a melhor é não irmos com toda sede. Disse 151 

que a tabela 2, a elaborada pela comissão do CONSUNI, é viável e podemos negociar com o 152 

Governo. A Profª Teresa disse que pode ser mantida a proposta apresentada, mas com a 153 

inserção da tabela apresentada pelos 14 docentes. O Prof. Carlos Eduardo disse que pensa 154 

em qual seria o entusiasmo hoje do Professor Associado em fazer concurso para Professor 155 

Titular, com as vantagens que tem na tabela 2. Disse que haveria perda com as questões 156 

trabalhistas. Disse que estamos trabalhando para o fim dos Professores Titulares. O Reitor 157 

disse que este Conselho aprovou em agosto deste ano 34% de reajuste para o ano que vem 158 

e incoerência é solicitar reajuste superior ao aprovado pelo Conselho. Disse que na hora da 159 

negociação vale o impacto. O Prof. Edson propôs que partamos para uma decisão. Disse 160 

achar que não devemos misturar as duas questões, de distorção e de reajuste. Disse que há 161 

outras questões importantes como a Autonomia Financeira para ser discutida, mas agora 162 

devemos respeitar uma questão levantada neste Conselho, que não inviabiliza que 163 

discutamos depois as demais questões. Disse que a contribuição dos docentes poderia ter 164 

sido encaminhada à Reitoria para ser trabalhada. O Prof. Marco Antonio disse que este ano 165 

trabalhamos com R$ 73 milhões para pagamento de pessoal e para 2010 está previsto R$ 71 166 

milhões. O Sr. Arizoli disse que na última reunião do CONSUNI foi discutida a correção de 167 

distorções para o nível elementar e o nível fundamental e hoje estamos passando por cima de 168 

decisão da última reunião. O Reitor disse que a aprovação ou não da tabela não tira das 169 

representações sindicais a função de lutar pelo reajuste salarial de suas categorias. Disse que 170 

se não sentarmos para negociar com algo palpável ficará difícil. A Profª Paula disse que sabe 171 

que em negociação devemos pedir o máximo para conseguirmos alguma coisa. Disse que 172 

pedir o mínimo fica difícil. O Prof. José Geraldo disse que vale mais do que recebe e todos 173 

valem mais do que recebem também. Disse que não discorda dos percentuais, mas deve 174 

haver uma lógica e os que recebem mais devem ter percentual menor. O Reitor disse que 175 

temos proposta da Profª Lilian de votarmos a tabela 2. O Prof. Pedlowski disse que há 176 

proposta de uma tabela para os docentes, com reajuste linear para todos, a ser inserida na 177 

tabela 2. O Sr. Detony disse que o assunto inicial foi correção das distorções e as tabelas 178 

minimizam tais distorções. Disse que a proposta dos 14 Conselheiros é assunto diferente e 179 

não deveria ser discutido neste momento. A Profª Olga disse que ficou claro aqui nosso 180 
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entendimento sobre a distorção. Disse que quando assinou o documento o fez pensando na 181 

necessidade de 82% de reajuste linear para todos, mas reconhece, também, que precisamos 182 

de uma proposta negociável. O Reitor disse que temos que ter o entendimento sobre o que o 183 

Conselho discute e que as representações sindicais também fazem as reivindicações salariais 184 

e de outras questões. O Prof. Valdo disse que o correto é colocar a tabela 2 em apreciação. 185 

O Reitor colocou em apreciação a tabela 2 apresentada pela Comissão constituída pelo 186 

CONSUNI, tendo 24 votos favoráveis, 4 votos contrários e 4 abstenções. Após verificação de 187 

quorum foi constatado que não havia quorum qualificado no momento da votação, ficando a 188 

mesma anulada. Passando ao item 9 da pauta, o Prof. Manuel Vazquez fez apresentação ao 189 

Conselho sobre a proposta de criação do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia. O 190 

Reitor colocou a proposta em apreciação, sendo aprovada com uma abstenção. O 191 

Reitor informou que o processo referente ao item 11 da pauta será encaminhado à 192 

Assessoria Jurídica para parecer. O Reitor parabenizou o Prof. Fernando Saboya e demais 193 

membros do LECIV pela aprovação do Doutorado em Engenharia Civil. Nada mais havendo a 194 

tratar o Reitor encerrou a reunião às 17 horas e 15 minutos. 195 

 196 

   197 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho                        Carlos André Pereira Baptista           198 

                        Reitor                                                               Secretário ad hoc                            199 
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