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ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 2 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 3 

 4 

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e dez, no Centro de Convenções, às quatorze 5 

horas, realizou-se a centésima quadragésima sexta 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 Correa da 9 

Silva – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora 10 

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

Comunitários; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. Alexandre Moura 12 

Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do CCH; Prof. Marco 13 

Antonio Martins – Diretor Geral de Administração; Chefes de Laboratório: Prof. Cláudio 14 

Roberto Marciano (CCTA); Prof. Ricardo Moreira de Souza (CCTA); Prof. Henrique Duarte 15 

Vieira (CCTA); Prof. Manuel Vazquez Vidal Júnior (CCTA); Prof. Reginaldo da Silva 16 

Fontes (CCTA); Profª Andréa Cristina Veto Arnholdt (CBB); Profª Olga Lima Tavares 17 

Machado (CBB); Prof. Renato Augusto DaMatta (CBB); Prof. Viatcheslav Ivanovich 18 

Priimenko (CCT); Prof. Valdo da Silva Marques (CCT); Prof. Luis Augusto H. Terrones 19 

(CCT); Prof. André Luis Policani Freitas (CCT); Profª Silvia Alicia Martinez (CCH); Prof. 20 

Marcos Antonio Pedlowski (CCH); Profª Paula Mousinho Martins (CCH); Professores 21 

Titulares: Prof. Carlos Augusto de Alencar Fontes (CCTA); Prof. Fernando Saboya 22 

Albuqyerque Júnior (CCT); Professores Associados: Prof. José Geraldo de Araújo 23 

Carneiro (CCTA); Técnicos Administrativos: Srª Maria Beatriz Mercadante (CCTA); Sr. 24 

Arizoli Antonio Rosa Gobo (CBB); Srª Evacyra Viana Peixoto (CCH); Convidados: Sr. 25 

Antônio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Sr. Carlos André Pereira Baptista – 26 

Secretário ad hoc. Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 145ª reunião; 2- 27 

Informes; 3- Enquadramentos e Progressões por antiguidade e merecimento – Lei 4.800 e 28 

Portaria 009/2008; 4- Aprovação de convênios; 5- Solicitação de afastamento para 29 

realização de estágio pós-doutoral: Profª Maria Cristina Gaglianone (processo E-30 

26/050.028/10); Profª Karla Silva Ferreira (processo E-26/050.074/10); 6- Processo E-31 

26/053.918/08 – recurso do Prof. Delson Ubiratan da Silva Schramm referente à avaliação 32 

funcional; 7- Regimento Interno do CONSUNI – parecer do relator; 8- Proposta dos 33 

servidores para adequação do Plano de Cargos e Vencimentos da UENF; 9- Proposta de 34 

alterações no Regimento Geral da Pós-Graduação – processo E-26/054.184/09; 10- 35 

Solicitação para que Professores Associados I assumam temporariamente, na falta de 36 

Professores Titulares, a representatividade dos mesmos nos Colegiados – CI CBB nº 37 

208/2009; 11- Proposta de ampliação de representação no Conselho Universitário – E-38 

26/051.580/09; 12- Solicitação de transferência de bens patrimoniais – CI PROPPG nº 39 

221/09; 13- Criação da Agência de Inovação; 14- Assuntos Diversos. Justificaram ausência 40 

os professores Marina Suzuki, Lana Lage, Carlos Eduardo Rezende, Márcia Leitão e 41 

Marília Berbert. O Sr. Arizoli informou que precisará se ausentar, por questões médicas, 42 

às 15h30. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao 43 

item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 145ª reunião, sendo 44 
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aprovada com duas abstenções. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor informou que o 45 

concurso público para Professor Associado está em andamento e estão trabalhando novo 46 

edital de concurso para Professor Titular e Associado. Disse que precisamos dar maior 47 

leveza para nossos próximos editais. Informou que estamos negociando 72 vagas para 48 

reposição de técnicos e 70 vagas novas para técnicos, aprovadas no CONSUNI, para a 49 

expansão em Macaé. Informou que a Semana de Iniciação Científica será realizada em 50 

maio, estando sob a organização do Prof. Edson e da Profª Cláudia Dolinski. Informou 51 

que houve reunião do Conselho Curador, com apresentação da prestação de contas de 52 

2009. Informou que estamos distribuindo à comunidade um comunicado e a tabela de 53 

reposição que apresentamos ao Governo, com base no que foi estabelecido no 54 

CONSUNI. O Prof. Pedlowski disse que foram encaminhadas aos candidatos as 55 

informações sobre o concurso por meio de carta, pois a GRH informou que por telegrama 56 

ficaria oneroso. Solicitou que a GRH libere o encaminhamento de telegramas no caso dos 57 

concursos públicos. O Reitor disse que os candidatos precisam ser informados com 58 

antecedência de 30 dias e isso foi feito por meio de publicação no Diário Oficial. O Prof. 59 

Abel informou que será assinado convênio entre um consórcio de empresas, sendo uma 60 

delas a PETROBRAS, e Universidades, com a UENF inserida, para estudo da questão do 61 

Pré-Sal. Informou que a UENF foi contemplada no edital aberto para Tele Centros. Disse 62 

que a UENF trabalhará 22 Tele Centros em bairros de Campos, com internet comunitária 63 

e material educativo para a comunidade, mostrando que estamos preocupados com os 64 

menos favorecidos. O Reitor informou que a Profª Silvia Martinez teve projeto aprovado 65 

na área de Educação Continuada. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor colocou em 66 

apreciação a CI CCD 022/2010, com progressões e enquadramentos dos seguintes 67 

professores: Cláudio Baptista de Carvalho (progressão diferenciada – faixa XIX – padrão 68 

5); Gustavo de Castro Xavier (enquadramento – faixa XV – padrão 3); Roberto da 69 

Trindade Faria Junior (enquadramento – faixa XVI – padrão 5); Sylvia Beatriz Joffily 70 

(progressão diferenciada – faixa XVI – padrão 5); os enquadramentos e progressões 71 

foram aprovados. Colocou em apreciação a CI CCD 021/2010, com progressões e 72 

enquadramentos dos seguintes professores: Christiane Fernandes Horn (progressão 73 

diferenciada – faixa XVI – padrão 5); Juraci Aparecido Sampaio (enquadramento – faixa 74 

XVI – padrão 4); Manoel Antonio Molina Palma (enquadramento – faixa XV – padrão 5); 75 

Roberto Weider de Assis Franco (enquadramento – faixa XVI – padrão 4); Rodrigo 76 

Rodrigues de Oliveira (enquadramento – faixa XV – padrão 5); Wilma Dora Huacasi 77 

Mamani (progressão diferenciada – faixa XVI – padrão 5); os enquadramentos e 78 

progressões foram aprovados com uma abstenção. Colocou em apreciação a CI CCD 79 

025/2010, com progressão diferenciada do Prof. Luis Antônio Cardoso da Silva 80 

(progressão diferenciada – faixa XVI – padrão 5); a progressão foi aprovada com duas 81 

abstenções. Colocou em apreciação a CI CCD 026/2010, com enquadramento do Prof. 82 

Carlos Henrique Medeiros de Souza (enquadramento – faixa XV – padrão 5); o 83 

enquadramento foi aprovado com um voto contrário. Colocou em apreciação a CI 84 

CCD 023/2010, com progressão diferenciada do Prof. Luciano Pasqualoto Canellas 85 

(progressão diferenciada – faixa XVII – padrão 5); a progressão foi aprovada com seis 86 

abstenções. Passando ao item 4, o Reitor colocou em apreciação os seguintes 87 

convênios: convênio entre a UENF, PETROBRAS e Fundação BIORIO – processo E-88 
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26/050.546/10 – aprovado; convênio entre a UENF, FNDE e CAPES – processo E-89 

26/050.167/09 – aprovado; convênio entre a UENF, CGG do Brasil Participações Ltda e 90 

FUNDENOR – processo E-26/050.310/10 – aprovado. Passando ao item 5 da pauta, o 91 

Reitor colocou em apreciação a solicitação de afastamento para realização de estágio pós-92 

doutoral da Profª Karla Silva Ferreira - processo E-26/050.074/10 - aprovado. Colocou em 93 

apreciação a solicitação de afastamento para realização de estágio pós-doutoral da Profª 94 

Maria Cristina Gaglianone - processo E-26/050.028/10 – aprovado. Passando para o item 95 

6 da pauta, foi designado o Prof. Priimenko como relator do recurso do Prof. Delson 96 

Ubiratan da Silva Schramm, referente à avaliação funcional. Não há quorum qualificado 97 

para deliberar sobre os itens 7, 8, 9, 10 e 11 da pauta. Em relação ao item 8 o Reitor 98 

disse que algumas pessoas falaram que não seria pertinente a questão estar na pauta do 99 

CONSUNI, mas o que não seria pertinente é o Reitor retirar a questão da pauta. Disse 100 

que a proposta já vem sendo discutida desde reuniões realizadas na Casa Ecológica. 101 

Disse que a legislação em vigor estabelece que o Governo não pode conceder reposição 102 

salarial grande em ano eleitoral, mas isso não impede que possa ser corrigido o PCV. 103 

Disse que na elaboração da tabela foi levado em consideração o PCV da UERJ e que 104 

continuamos no foco de buscarmos alternativas de reposição salarial. Disse que o 105 

caminho da equiparação é politicamente mais fácil, mostrando a pertinência da 106 

reivindicação. Disse que estamos buscando a consistência do relato de como elaboramos 107 

a tabela. Disse que o argumento apresentado ao Governo é o de que não é cabível a 108 

UERJ ganhar mais que a UENF, tendo aquela instituição jornada de 40 horas e a UENF 109 

dedicação exclusiva. Disse que, conforme decidido no CONSUNI, a UENF solicita 110 

equiparação com as Federais e que não podemos mudar até que o CONSUNI tenha outra 111 

decisão. O Prof. Carlos Augusto disse que sempre houve distorção grande entre 112 

Professor Titular e Professor Associado e o PCV corrigiu bastante. Disse que com as 113 

tabelas apresentadas verificamos a tendência de aumento percentual inferior para 114 

Professores Titulares. Disse que a UENF tem um corpo aprovado por lei e deve haver 115 

reconhecimento aos Professores Titulares, não somente de titulação, mas também em 116 

questões salariais. O Reitor disse que os técnicos trouxeram a pauta, alegando que há 117 

distorção na tabela salarial. Disse que podemos fazer equiparação com a UERJ, que nos 118 

daria um valor bom. A Profª Andrea disse que gostaria de ressaltar que teríamos tempo 119 

de discutir antes da ALERJ, para mantermos o modelo UENF. Disse que é fundamental 120 

que a D.E não seja opcional e que devemos pensar em isonomia sim, mas na 121 

particularidade de nosso modelo. O Reitor disse que apresentaremos ao CONSUNI 122 

informações sobre nossa hora/aula e produtividade. Disse concordar que a característica 123 

da UENF é D.E, mas em determinadas áreas, se não flexibilizarmos, não poderemos 124 

competir. A Profª Andrea disse que devemos estar falhando em nossa auto avaliação. 125 

Disse que o mecanismo de premiação de produtividade, pela tabela, tem margem para 126 

ser inserido. A Srª Maria Beatriz solicitou ao CONSUNI que permitisse a manifestação do 127 

Sr. Paccelli. A solicitação foi aceita. O Sr. Paccelli disse que vai se pronunciar em nome 128 

dos Técnicos de Nível Superior. Disse que observando os percentuais da tabela 2, há 129 

inverdades sobre quando se mudou do plano da FENORTE para o nosso os TNS 130 

receberam maior percentual, não justificando que agora tenhamos menor percentual. 131 

Dizer que os TNS têm um bom salário para agora querer torná-lo menor não está certo. 132 
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Disse que solicitamos a ajuda para que não tenhamos ajuste tão inferior aos demais, e 133 

que houvesse reflexão sobre a questão. Disse que se há uma tabela da UERJ para 2011, 134 

por que não elaboramos a nossa baseada nela. Disse que a produtividade é fundamental 135 

para todos nós e que a reposição é importante, mas não impede essa alternativa. O Prof. 136 

Pedlowski perguntou ao Sr. Paccelli se houve reunião do Reitor com comissão de TNS, 137 

que levaram reivindicação de 82%. O Sr. Paccelli respondeu que a reunião com o Reitor 138 

foi solicitada devido ao descontentamento em relação aos percentuais na tabela para os 139 

TNS, mas não deixando os TNS de se comprometerem com a reivindicação de reajuste 140 

de 82%. O Prof. Pedlowski disse que na última reunião apresentou tabela e a mesma 141 

não foi apresentada na reunião e que na próxima reunião a referida tabela seja colocada 142 

para ser debatida, pois 13 conselheiros apresentaram e não foi retirado. Disse que 143 

discussão de PCV é questão estratégia e fazer comparação com quem ganha mais é 144 

tático. Disse que o CONSUNI tem que olhar para 10, 20 anos. Disse que a Universidade 145 

está numa das áreas mais pobres do Brasil, antes invejavam nossos salários e hoje 146 

temos inveja do salário dos outros. Disse que não é papel do Conselho olhar para 147 

questões como ano eleitoral. Disse que com os 82% só dois níveis seriam prejudicados, 148 

em comparação com a tabela apresentada. Disse que a estrutura pedagógica do Darcy 149 

Ribeiro não era somente acadêmica, mas salarial também. Disse que há Laboratório com 150 

equipamento novo ainda encaixotado por que não pode ser ligado por falta de energia. 151 

Disse que há banheiro sem luz e servidor tomando banho com água de lagoa. Disse que 152 

se há processo sobre a questão aqui tratada gostaria de tomar vista e se não há deve ser 153 

formado. Disse que quando a discussão voltar aqui, que tenha passado pelas instâncias 154 

de Centro e COLAC. A Srª Evacyra disse que foi enfatizado o modelo da UENF, e o 155 

modelo para técnico é diferenciado. Disse que aqui os doutores são parte do corpo 156 

docente. Disse se for criado o fosso entre TNS e Docente vai haver desinteresse e 157 

afastamento do modelo de Darcy, que precisa dos TNS. A Profª Silvia disse que os 158 

técnicos só podem exercer funções instrumentais e ministrar aula não é função dos 159 

mesmos. O Reitor disse que quando ouve a história dos banheiros e iluminação faz 160 

parecer que ninguém estava aqui na Universidade anos atrás e que tais colocações não 161 

são as mesmas que tem ouvido no campus. Disse, quanto a colocação de servidores 162 

trabalharem seis horas, que a questão seja colocada no papel e encaminhada para o 163 

Reitor, com as devidas informações, para que seja apurada. Disse que temos problemas 164 

ainda, mas não ver evolução na Universidade é conversa que não cabe. Afirmou que 165 

técnico não pode assumir disciplina. Disse que técnico não pode assumir disciplina e que 166 

PCV é atribuição do CONSUNI e não do COLAC. Disse que as tabelas apresentadas têm 167 

impacto sim e não podemos a cada reunião do CONSUNI virmos com incoerência. Disse 168 

que recebe todos no Gabinete sem distinção e ninguém pode acusá-lo de qualquer tipo 169 

de perseguição. Disse que precisamos analisar sempre o que a Instituição terá de retorno 170 

com as liberações para aperfeiçoamento, não só as de técnicos, mas também as dos 171 

professores. O Prof. Arnoldo lamentou o fato de não podermos votar nesta reunião e, 172 

pelo que verifica nas discussões, sempre vem à baila o equilíbrio perfeito que não há em 173 

instituição nenhuma. Disse que primeiro temos que preservar a Instituição e que a tabela 174 

apresenta solução para o problema de distorção. Disse que a mudança no PCV não será 175 

perfeita, mas é a mais justa no momento e a mais responsável para tentarmos preservar 176 
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nossa qualidade. Disse que com a autonomia financeira é que teríamos como discutir os 177 

próximos 20 anos. Disse que uma coisa é a demanda dos técnicos e outra é tabela de 13 178 

conselheiros. Passando ao item 12 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a 179 

solicitação de transferência de bens patrimoniais – CI PROPPG nº 221/09. Disse tratar-se de 180 

transferência de bens (4 cadeiras e 1 armário de aço) da PROPPG para o NUPEM/UFRJ, 181 

adquiridos por meio do Projeto “Setor de Biologia Molecular e Estrutural (SBME): Uma Nova 182 

Unidade Multiusuária do Centro de Biociências e Biotecnologia para Avanços em Áreas 183 

Estratégicas”, coordenado pelo Prof. Carlos Logullo, com participação do NUPEM/UFRJ. A 184 

solicitação foi aprovada. O item 13 da pauta não foi apreciado por falta de quorum 185 

qualificado. Passando para o item 14 da pauta, o Reitor informou que uma comissão 186 

formada pelos professores Edson Correa e Silvério tratará do aperfeiçoamento da 187 

Resolução nº 11/1999, que trata das normas de treinamento, em serviço, de pessoal técnico 188 

e administrativo em atividades de nível superior na UENF. Disse que as sugestões devem 189 

ser encaminhadas para os dois professores. Disse que é o momento de incluirmos na nova 190 

resolução todos os servidores: professores e técnicos de todos os níveis. O Prof. Valdo 191 

disse que não tem havido quorum qualificado nas reuniões e a elaboração do Regimento 192 

Interno do CONSUNI foi motivada para que os conselheiros compareçam nas reuniões. 193 

Solicitou que este item de pauta fique em posição mais privilegiada nas próximas pautas. 194 

Nada mais havendo a tratar o Reitor encerrou a reunião às 16 horas e 30 minutos. 195 

 196 

 197 

 198 

 199 

   200 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho                        Carlos André Pereira Baptista           201 

                        Reitor                                                               Secretário ad hoc                            202 
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