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ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 2 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 3 

 4 

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, no Centro de Convenções, às dez 5 

horas, realizou-se a centésima quinquagésima quinta reunião extraordinária 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, que presidiu a 8 

reunião; Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; Prof. Dylmar Penteado 9 

Dias – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; Profª Rita da Trindade 10 

Soares – Pró-Reitora de Graduação em exercício; Prof. Gustavo Xavier – Pró-Reitor de 11 

Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Renato Augusto DaMatta – Diretor em exercício 12 

do CBB; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto 13 

– Diretora do CCH; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral de Administração; Chefes 14 

de Laboratório: Prof. Manuel Vazquez Vidal Júnior (CCTA); Prof. Reginaldo da Silva 15 

Fontes (CCTA); Prof. Cláudio Roberto Marciano (CCTA); Prof. Henrique Duarte Vieira 16 

(CCTA); Prof. Ricardo Moreira de Souza (CCTA); Profª Marília Amorim Berbert de Molina 17 

(CBB); Profª Valdirene Moreira Gomes (CBB); Prof. Luis Augusto H. Terrones (CCT); Prof. 18 

Helion Vargas (CCT); Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre (CCT); Profª Silvia Alicia Martinez 19 

(CCH); Professores Titulares: Prof. Fernando Saboya Albuquerque Júnior (CCT); 20 

Professores Associados: Prof. José Geraldo de Araújo Carneiro (CCTA); Profª Marina 21 

Satika Suzuki (CBB); Prof. Marcello Filgueira (CCT); Prof. Carlos Henrique M. de Souza 22 

(CCH); Técnicos Administrativos: Sr. Detony José Calenzani Petri (CCTA); Sr. Arizoli 23 

Antonio Rosa Gobo (CBB); Sr. Roberto Ottoni Portela Couto (CCT); Srª Ana Paula de L. 24 

Caputo de F. Martins (CCH); Discentes da Graduação: Sr. Jaldah Manhães Corrêa; 25 

Convidados: Sr. Antônio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Sr. Carlos André 26 

Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Para tratar da seguinte pauta: 1- Homologação de 27 

novos Pró-Reitores: Prof. Gustavo de Castro Xavier – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 28 

Comunitários; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-29 

Graduação; 2- Homologação das chapas inscritas nas próximas eleições para Reitor e Vice-30 

Reitor; 3- Recomendações da Comissão Eleitoral. Justificaram ausência os professores 31 

Valdo Marques, Carlos Eduardo de Rezende, Olga Lima Tavares Machado, Hernan 32 

Maldonado Vasquez e a representante discente Ana Carolina Neri. O Reitor informou, 33 

sobre a questão salarial, que o Governador deve encaminhar esta semana ou no mais 34 

tardar na próxima semana mensagem à ALERJ com o reajuste de 22% aos docentes da 35 

UENF. Disse que a Reitoria está negociando com o Governo em nome do Conselho 36 

Universitário. Disse que não é verdade que os 22% já seriam favas contadas. Disse que 37 

houve equívoco do Governo ao conceder 22% de reajuste somente aos técnicos, mas 38 

equívoco provocado também por nós mesmos ao solicitarmos o mesmo índice que a 39 

UERJ. Disse que dedicação exclusiva (D.E.) como bolsa é um retrocesso. Disse que 40 

estamos negociando formalmente há três meses. Informou que o Secretário deverá vir à 41 

UENF para falar das propostas adicionais, como a caracterização de forma mais explícita 42 

da D.E. Disse que avançamos substancialmente na questão da autonomia, mas 43 

autonomia plena inclui a autonomia financeira. Disse que a proposta do reajuste de 22% 44 
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deverá ser para pagamento em seis vezes, retroativo a fevereiro. O Prof. Terrones 45 

indagou se está definido o calendário acadêmico. O Reitor disse que a greve é um 46 

processo legal e para definirmos calendário acadêmico somente quando os servidores 47 

informarem que não estão mais em greve. Disse que neste momento a Reitoria 48 

reconhece e respeita o movimento de greve. A Profª Teresa disse que não questiona a 49 

negociação da Reitoria, mas o sindicato não pode ser questionado em lutar pelas 50 

demandas que os professores acham justas. Disse que considera que no mínimo os 22% 51 

sejam pagos integralmente, assim como considera que a D.E. é que coloca a 52 

Universidade no patamar que está, mas o Governo é que não reconhece nossa D.E, o 53 

que faz que cada um se ache no direito de atuar ou não como D.E. Disse que temos feito 54 

nosso trabalho, o que nos coloca nos patamares que nos encontramos. O Reitor disse 55 

que há um contrato assinado em relação à D.E. Disse que o reconhecimento da D.E. está 56 

em negociação e quanto a trabalhar ou não considerando a D.E., não pode concordar 57 

com a ilegalidade. Disse que é importante registrar o trabalho do pessoal da DGA, 58 

realizado no final do ano e época de recesso, para aquisição dos equipamentos para as 59 

pesquisas da Universidade. Disse que estão sendo importados pela SEPLAG e pagos por 60 

aquela Secretaria somente quando o pesquisador informar que recebeu o equipamento. 61 

Informou que a nossa Universidade é a 13ª do país, sendo a 2ª do Estado e a melhor 62 

Universidade Estadual do país. Disse que não se pode dizer que a avaliação é um 63 

engodo, por que neste pensamento o professor seria um engodo, assim como os técnicos 64 

e os alunos. Informou que o orçamento aprovado, de aproximadamente 169 milhões de 65 

reais, será encaminhado aos conselheiros. Disse ter havido um aumento de 30% da cota 66 

descentralizada FAPERJ. Informou que a próxima reunião do Conselho Curador será 67 

semana que vem aqui em Campos, quando haverá visita ao Porto do Açu. Informou que 68 

tivemos 7500 candidatos para 526 vagas no SISU. Disse que a Pedagogia teve a maior 69 

demanda, com 19 candidatos/vaga e em segundo a Física, com 10 candidatos/vaga. 70 

Reafirmou o acerto do COLAC quando aprovou por unanimidade a participação neste 71 

vestibular. Informou que no dia 23 de fevereiro haverá seminário sobre autonomia 72 

financeira das universidades brasileiras. Disse que estão sendo convidadas pessoas 73 

ligadas às universidades que possuem modelos de autonomia financeira. Passando ao 74 

item 1 da pauta, o Reitor disse que os professores Silvério de Paiva Freitas e Edson 75 

Corrêa da Silva pediram exoneração de seus cargos de Pró-Reitor de Extensão e 76 

Assuntos Comunitários e Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, respectivamente. 77 

Submeteu ao CONSUNI os nomes dos professores Gustavo de Castro Xavier e Antonio 78 

Teixeira do Amaral Junior para os cargos de Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 79 

Comunitários e Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, respectivamente. O Sr. 80 

Roberto disse que conhece o Prof. Amaral, mas solicitou que fosse falado sobre o 81 

currículo do Prof. Gustavo. O Prof. Saboya fez a apresentação do Prof. Gustavo. O 82 

Reitor disse que o Prof. Gustavo era assessor do Prof. Silvério na Pró-Reitoria de 83 

Extensão e Assuntos Comunitários e conhece bem os trabalhos realizados na referida 84 

Pró-Reitoria, além de ser responsável pela Casa de Cultura Villa Maria. Disse que o Prof. 85 

Amaral é professor do Laboratório de Melhoramento Genético Vegetal/CCTA e atuava 86 

também como Secretário Geral da UENF. Colocados em apreciação, foram 87 

homologados os nomes do Prof. Gustavo de Castro Xavier, como Pró-Reitor de 88 
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Extensão e Assuntos Comunitários e do Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior, 89 

como Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação. Passando ao item 2 da pauta, o 90 

Reitor fez a leitura de documento da comissão eleitoral. O Prof. Manuel Vazquez, 91 

presidente da Comissão Eleitoral para a eleição de Reitor e Vice-Reitor, disse que na 92 

última sexta-feira foram encerradas, às 18 horas, as inscrições para as eleições de Reitor 93 

e Vice-Reitor. Informou que as matrículas de todos os candidatos estão ativas e dois 94 

candidatos que ocupavam cargos já estavam devidamente desincompatibilizados. 95 

Informou que de acordo com o regimento nada impede a homologação das chapas e a 96 

Comissão Eleitoral sugere o deferimento do pleito, conforme segue: chapa “Ulisses 97 

Guimarães”, tendo como candidatos Prof. Flávio Costa Miguens (Reitor) e Prof. 98 

Carlos Eduardo Veiga de Carvalho (Vice-Reitor); chapa “A UENF em Primeiro 99 

Lugar”, tendo como candidatos Prof. Silvério de Paiva Freitas (Reitor) e Edson 100 

Corrêa da Silva (Vice-Reitor); chapa “Coalizão”, que tem como candidatos Profª 101 

Telma Nair Santana Pereira (Reitora) e Prof. Carlos Eduardo Novo Gatts (Vice-102 

Reitor). O Reitor colocou em apreciação as três chapas inscritas, sendo 103 

homologadas pelo Conselho. O Reitor desejou sorte ao processo eleitoral. Passando 104 

ao item 3 da pauta, o Prof. Manuel parabenizou todos aqueles que se dispuseram a 105 

participar do pleito. Disse que ato contínuo ao término desta reunião será encaminhado e-106 

mail aos candidatos para reunião com a comissão eleitoral. Disse acreditar que tudo 107 

ocorrerá em bom nível. Informou que será tratada a questão da campanha visual e sonora 108 

e que o debate está definido para o dia dois de março. Lembrou que o carnaval será no 109 

meio da campanha eleitoral e o dia dois de março pareceu ser a melhor data para o 110 

debate, que será realizado no auditório principal do Centro de Convenções. Disse que 111 

está sendo tentada a disponibilização ao máximo das mídias eletrônicas. Informou que a 112 

eleição nos pólos CEDERJ deverá ocorrer no sábado anterior à eleição no campus. Disse 113 

que apesar do regimento não especificar o mínimo para a eleição ser válida, é importante 114 

a maior participação possível. O Sr. Roberto perguntou se está previsto apenas um 115 

debate. O Prof. Manuel respondeu que será um debate no 1º turno e outro no 2º turno. O 116 

Prof. Carlos Henrique solicitou o seu afastamento da comissão eleitoral. Nada mais 117 

havendo a tratar o Reitor encerrou a reunião às 11 horas e 15 minutos. 118 
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Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho                        Carlos André Pereira Baptista           123 

                        Reitor                                                               Secretário ad hoc                                                                     124 


