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 1 

ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 2 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 3 

DARCY RIBEIRO 4 

 5 

 6 

Aos treze dias do mês de julho de dois mil e dez, no Centro de Convenções, às quatorze 7 

horas, realizou-se a centésima quadragésima nona reunião extraordinária do Conselho 8 

Universitário da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as 9 

seguintes presenças: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, presidindo a reunião; 10 

Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; Prof. Dylmar Penteado Dias – Pró-11 

Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de 12 

Graduação; Prof. Gustavo Xavier – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários em 13 

exercício; Prof. Hernan Maldonado Vasquez – Diretor do CCTA; Prof. Arnoldo Rocha Façanha 14 

– Diretor do CBB; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Prof. Marco Antonio 15 

Martins – Diretor Geral de Administração; Chefes de Laboratório: Prof. Manuel Vazquez Vidal 16 

Júnior (CCTA); Prof. Reginaldo da Silva Fontes (CCTA); Prof. Cláudio Roberto Marciano 17 

(CCTA); Prof. Henrique Duarte Vieira (CCTA); Profª Andréa Cristina Vetö Arnholdt (CBB); 18 

Profª Olga Lima Tavares Machado (CBB); Prof. Renato Augusto DaMatta (CBB); Profª Marília 19 

Amorim Berbert de Molina (CBB); Profª Valdirene Moreira Gomes (CBB); Prof. Viatcheslav 20 

Ivanovich Priimenko (CCT); Prof. Valdo da Silva Marques (CCT); Prof. Luis Augusto H. 21 

Terrones (CCT); Profª Silvia Alícia Martinez (CCH); Profª Márcia Leitão Pinheiro (CCH); Prof. 22 

Marcos Antonio Pedlowski (CCH); Professores Titulares: Prof. Carlos Augusto de Alencar 23 

Fontes (CCTA); Prof. Carlos Eduardo de Rezende (CBB); Professores Associados: Prof. José 24 

Geraldo de Araújo Carneiro (CCTA); Profª Marina Satika Suzuki (CBB); Prof. Marcello 25 

Filgueira (CCT); Técnicos Administrativos: Sr. Detony José Calenzani Petri (CCTA); Sr. Arizoli 26 

Antônio Rosa Gobo (CBB); Sr. Roberto Ottoni Portela Couto (CCT); Convidados: Sr. Antônio 27 

Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário 28 

ad hoc. Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 148ª reunião; 2- Informes; 3- 29 

Proposta orçamentária da UENF para 2011. Justificaram ausência os professores Helion 30 

Vargas e Ricardo Moreira e a técnica administrativa Ana Paula Caputo. O Reitor iniciou a 31 

reunião agradecendo a presença de todos. Disse que foi necessário convocar esta reunião 32 

extraordinária pelo fato de que o prazo para encaminhamento da proposta orçamentária da 33 

UENF ao Governo é 15 de julho. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em 34 

apreciação a minuta da ata da 148ª reunião. A Profª Marina solicitou que o seu nome fosse 35 

incluído dentre aqueles que se recusaram a assinar a lista de presença da reunião anterior. O 36 

Prof. Pedlowski afirmou que não se recusou a assinar a lista de presença daquela reunião 37 

do CONSUNI porque a mesma não lhe foi apresentada. Acrescentou que não registrou a sua 38 

presença em obediência à decisão da assembléia do sindicato de sua categoria. A ata 148 foi 39 

aprovada com 02 abstenções e 01 voto contrário. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor 40 

informou que infelizmente neste ano não será possível mais conseguirmos reajuste salarial, 41 

por impedimento da legislação eleitoral. Informou que amanhã haverá reunião do Conselho 42 

Curador da UENF, que em seus membros há representantes do Governo e, na ocasião, 43 

apresentaremos o ponto referente à questão salarial. Informou, em relação aos concursos 44 

públicos, que a DGA encaminhou documento de anexo ao edital em vigor, com a inclusão de 45 

vagas não preenchidas no edital anterior, além de vagas oriundas de professores que 46 
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pediram exoneração. Informou que 90 dias antes e 90 dias após a eleição não podemos 47 

convocar os aprovados cujos resultados não tiverem sido homologados antes deste prazo. 48 

Informou, sobre o Curso de Engenharia de Produção, que o curso não tinha o 49 

reconhecimento do Conselho Estadual de Educação e, com isso, não podíamos emitir os 50 

diplomas. Disse que agora o curso foi reconhecido com nota máxima pelo CEE e pelo CREA 51 

e, assim, já podemos emitir os diplomas. O Prof. Abel informou que a UENF conta há 15 dias 52 

com equipamento de modelagem física. Disse que é uma grande aquisição, em convênio com 53 

a Petrobrás, com valor total de R$ 5 milhões. Passando ao item 3 da pauta, o Prof. Marco 54 

Antonio fez apresentação da proposta orçamentária, com explanação sobre a mesma. Disse, 55 

sobre o índice de reajuste, que o valor para os técnicos administrativos será 22% menor que 56 

para os docentes, pois os técnicos tiveram este índice de reajuste este ano. O Prof. Arnoldo 57 

sugeriu que no item “Consolidação do Complexo Universitário” sejam incluídos o Laboratório 58 

de Farmácia e a Farmácia Escola. Disse que no ano passado, em função da discussão do 59 

Restaurante Universitário, esta questão foi postergada. Disse que temos projeto bem 60 

estruturado e consolidado e estas estruturas são sementes para a área de Saúde e que, 61 

futuramente, haveria outros cursos para esta área. O Prof. Reginaldo disse que gostaria de 62 

reafirmar a proposta da Fazenda Experimental, para consolidação de cursos. Disse que 63 

gostaria de fossem mantidos os R$ 2.800.000,00 para “Aquisição de Imóveis” e que fossem 64 

acrescentados R$ 5 milhões para a aquisição da fazenda. Disse, em relação ao Hospital 65 

Veterinário, que hoje não temos pessoal de apoio, trazendo dificuldades para alguns setores 66 

começarem a funcionar, como o serviço de internação de animais. Disse que é muito 67 

importante a contratação de pessoal. O Prof. Valdo disse que os números para a expansão 68 

estão diferentes dos que foram aprovados. O Reitor esclareceu que a aquisição de pessoal 69 

está escalonada em três anos e os valores constantes nesta proposta são referentes apenas 70 

ao primeiro ano. O Prof. José Geraldo disse que não percebeu na proposta a inclusão de 71 

contratação de empresa de advocacia para prestar assistência jurídica, devido ao número 72 

reduzido de pessoal atualmente na ASJUR. O Reitor respondeu que há solicitação de 73 

abertura de concurso para este fim. O Prof. Maldonado disse que gostaria que tivéssemos a 74 

autonomia financeira e, assim, poderíamos discutir um orçamento mais realista. Disse que 75 

com a autonomia nossos salários não estariam congelados. Perguntou se novos edifícios 76 

fazem uma Universidade. Disse que em 17 anos estamos amadurecendo. Disse que pensa o 77 

que fazer com R$ 100,00 que cabem para o Laboratório por mês, mas a culpa não é da 78 

Reitoria. Disse que nosso patrão é o Governo do Estado. Disse que este Conselho está aqui 79 

para nos orientar e há 15 dias começamos a discutir no CCTA, baseados no Regimento da 80 

Universidade. Disse que estamos sofrendo para adquirir a Fazenda Experimental e no 81 

orçamento, aprovado no CCTA, consta a aquisição da fazenda. Disse que gostaria que a 82 

aquisição da Fazenda Experimental fosse inserida no item “Aquisição de Imóveis”, com 83 

acréscimo de R$ 5 milhões para este fim. Disse que a Fazenda Experimental é o desejo de 84 

todos no CCTA. Disse que gostaria que o orçamento tivesse a participação total dos Centros. 85 

Disse que recebe R$ 22.000,00 por ano de pronto pagamento e, por isso, diz que a 86 

autonomia financeira é importante para discutirmos um orçamento real. O Prof. Stumbo disse 87 

que no CCT há déficit grande de espaço físico. Sugeriu que fosse incluída na proposta 88 

orçamentária a construção de anexo do CCT e expansão do Prédio das Oficinas, no valor 89 

total de R$ 3,5 milhões. O Prof. Carlos Eduardo disse ter percebido, pelas discussões, que 90 

não houve participação dos Centros na elaboração da proposta orçamentária e que gostaria 91 

que houvesse maior participação. Perguntou o que foi feito da fazenda em São João da Barra 92 
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que passaria para a UENF. O Reitor disse que este processo não evoluiu por que as 93 

condições, em um primeiro momento, envolveriam uma empresa e havia dificuldades em 94 

passar o imóvel para o nome da Universidade. O Prof. Carlos Eduardo disse que gostaria de 95 

encaminhar a favor da proposta do Prof. Arnoldo, que é uma demanda apresentada ainda na 96 

gestão do Prof. Braz. Disse que gostaria de saber se estas propostas serão consideradas. O 97 

Prof. Pedlowski disse que tivemos dotação este ano em torno de R$ 100 milhões e a 98 

proposta enviada ao Governo foi de R$ 273 milhões, portanto conseguimos menos de 40%, 99 

aprovado pela ALERJ. Disse que no artigo 15, parágrafo 14, do Estatuto diz que o CONSUNI 100 

tem que analisar e aprovar. Perguntou como podemos aprovar se recebemos a proposta na 101 

última hora. Disse que ano passado cobrou e o Reitor concordou que a proposta poderia 102 

passar pelos Centros este ano. Disse que temos no CCH demanda de um prédio e não há 103 

menção nesta peça orçamentária. Disse que as memórias acumuladas das propostas dos 104 

Centros não constam nesta proposta orçamentária e deveriam constar. Disse que o Estatuto 105 

tem demandas que não estão sendo praticadas e não vai tratar esta proposta como mera 106 

peça de ficção. Disse que a proposta orçamentária de pessoal de R$ 111 milhões dá 8,12% 107 

sobre a folha atual. Disse que chama atenção que nós tenhamos como unidades 108 

orçamentárias o Hospital Veterinário e o Centro de Convenções e que os Centros não 109 

constam como unidades. Indagou se há manutenção para veículo locado. Disse que a 110 

expansão para o Noroeste Fluminense tinha R$ 15 milhões, previstos no ano passado, e 111 

agora R$ 7,5 milhões. Indagou se já foram usados os outros R$ 7,5 milhões. Disse que a 112 

expansão para Macaé tinha previstos R$ 7,5 milhões e agora os mesmos R$ 7,5 milhões e 113 

perguntou se este valor é suficiente, considerando que há proposta de um Centro de Energia 114 

para aquela cidade. Disse que o cálculo com as Federais é que em 2011 a defasagem estará 115 

em torno de 60%. Disse que quem anda pelo campus sabe que banheiros, corredores, caixas 116 

d’água e pára-raios não estão em bom estado. A Profª Andréa disse que gostaria de saber 117 

como funciona o estabelecimento dessas unidades, como o Centro de Convenções, na peça 118 

orçamentária. O Reitor disse que anteriormente conseguíamos criar as unidades e hoje é 119 

mais difícil. Disse que podemos estabelecer critérios quando os recursos forem liberados. 120 

Disse que não estamos contemplando as diárias dos motoristas a serviço dos Centros nos 121 

valores destas unidades. Disse que quando modificamos os valores das obras foi em virtude 122 

da experiência que adquirimos, pois anteriormente nossas obras eram administradas pela 123 

FENORTE. Disse que sempre estabelecemos equiparação com as Universidades Federais e 124 

hoje percebemos que a equiparação com a UERJ é mais interessante. Disse que o salário de 125 

professor da UERJ de 40 horas é maior que o das Federais com 40 horas. A Profª Olga disse 126 

que as discussões são as mesmas ocorridas em anos anteriores e no mesmo período. Disse 127 

que gostaria de solicitar que depois que for definido o orçamento real, que ele seja 128 

apresentado e que possamos discutir em grupo, para que possamos planejar e discutir nos 129 

Centros. O Prof. Marco Antonio disse que para o envio ao Governo a única unidade 130 

orçamentária é a UENF. Disse que sempre aprovamos o que consideramos ideal, mas 131 

infelizmente acontecem os cortes e depois priorizamos nosso custeio e o que sobra para 132 

investimento é muito aquém do desejado. O Reitor disse que está havendo coerência na 133 

apresentação da proposta e a diferença este ano foi o ajuste nos valores das obras, em 134 

função de nossa experiência adquirida. O Reitor colocou em apreciação a proposta 135 

orçamentária da UENF que, após discussão da proposta básica apresentada pela DGA, 136 

contemplou os seguintes acréscimos que foram submetidos à reunião pelos representantes 137 

dos Centros: R$ 5.000.000,00 para aquisição da fazenda experimental, conforme solicitação 138 



     

 

 

                                       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 

 

 

do Conselho de Centro do CCTA; R$ 1.800.000,00 para construção do prédio anexo do CCH; 139 

R$ 3.500.000,00 para construção do prédio anexo do CCT e; R$ 3.500.000,00 para 140 

construção do prédio para abrigar a Escola de Farmácia do CBB. A proposta contempla, 141 

também, a previsão no orçamento de um reajuste de 49,28%, em equiparação ao vencimento 142 

do Professor Adjunto da UERJ, acrescidos de 55% a título de D.E., bem como a concessão 143 

de 27,28 de reajuste ao corpo técnico administrativo. A proposta orçamentária foi aprovada 144 

com dois votos contrários. O Prof. Marcos Pedlowski fez a seguinte declaração de voto: 145 

“Votei contra a proposta orçamentária apresentada pela Reitoria por considerar que a mesma 146 

não atende o disposto no Artigo 15, inciso XIV, do Estatuto e no Artigo 122, inciso VIII do 147 

Regimento Geral da UENF”. O Reitor solicitou a apreciação pelo Conselho de solicitação do 148 

LENEP, conforme CI LENEP/CCT/UENF nº 077/2010, solicitando o cancelamento do 149 

concurso do LENEP/CCT na área de conhecimento de Geologia, linha de atuação em 150 

Geologia Sedimentar e a convocação do segundo colocado, aprovado para Geoquímica 151 

Orgânica. O Prof. Carlos Eduardo disse que neste caso específico não haverá problemas, 152 

mas se tivessem três aprovados poderia haver, pois o terceiro colocado poderia entrar na 153 

justiça alegando que originalmente só havia uma vaga. Colocado em apreciação a 154 

solicitação foi aprovada. Nada mais havendo a tratar o Reitor encerrou a reunião às 16 155 

horas e 10 minutos. 156 
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Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho                        Carlos André Pereira Baptista           162 

                        Reitor                                                               Secretário ad hoc                            163 

                                             164 
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