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ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 2 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 3 

 4 

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

nove horas, realizou-se a centésima quinquagésima 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, que presidiu a 8 

reunião; Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; Prof. Antonio Teixeira do 9 

Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Ana Beatriz Garcia – 10 

Pró-Reitora de Graduação; Prof. Gustavo de Castro Xavier – Pró-Reitor de Extensão e 11 

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

Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Silvia Alicia Martinez – Diretora do CCH em 13 

exercício; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral de Administração; Chefes de 14 

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

(CCTA); Prof. Ricardo Moreira de Souza (CCTA); Profª Andréa Cristina Vetö Arnholdt 16 

(CBB); Profª Olga Lima Tavares Machado (CBB); Prof. Renato Augusto DaMatta (CBB); 17 

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

Vargas (CCT); Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre (CCT); Professores Titulares: Prof. Carlos 19 

Augusto de Alencar Fontes (CCTA); Prof. Fernando Saboya Albuquerque Júnior (CCT); 20 

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

Filgueira (CCT); Prof. Carlos Henrique M. de Souza (CCH); Técnicos Administrativos: Sr. 22 

Detony José Calenzani Petri (CCTA); Sr. Edson Costa Terra (CCT); Srª Ana Paula de L. 23 

Caputo de F. Martins (CCH); Discentes da Graduação: Srª Ana Carolina Neri e Sr. Jaldah 24 

Manhães Corrêa; Convidados: Sr. Antônio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; 25 

Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Para tratar da seguinte pauta: 1- 26 

Aprovação das atas da 154ª e 155ª reuniões; 2- Informes; 3- Aprovação de convênios; 4- 27 

Enquadramentos e Progressões por antiguidade e merecimento – Lei 4.800 e Portaria 28 

009/2008 – processo E-26/050.132/11; 5- Homologação de resultados de concursos 29 

públicos para Professor Associado – CI CBB nº 010/2011; 6- Solicitação de preenchimento 30 

de segunda vaga de professor Titular do LFIT/CCTA – processo E-26/050.121/11; 7- 31 

Solicitação de mudança de perfil, com aproveitamento de resultado do concurso público, 32 

com convocação do 3º candidato aprovado – E-26/050.122/11; 8- Criação da Escola de 33 

Extensão da UENF – processo E-26/050.105/10 – parecer da relatoria; 9- Proposta de 34 

Auxílio Saúde – parecer da relatoria; 10- Regimento Interno do CONSUNI – parecer da 35 

relatoria; 11- Proposta de alterações no Regimento Geral da Pós-Graduação – processo E-36 

26/054.184/09; 12- Criação da Agência de Inovação – processo E-26/053.603/09; 13- 37 

Proposta dos servidores para adequação do Plano de Cargos e Vencimentos da UENF; 38 

14- Assuntos diversos. Justificaram ausência os professores Marcos Pedlowski, Marília 39 

Berbert, André Policani, Teresa Peixoto, Marina Suzuki, Valdo Marques, Hernan 40 

Maldonado e os representantes técnicos administrativos Roberto Couto e Arizoli Gobo. 41 

Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 154ª 42 

reunião, sendo aprovada com duas abstenções. Colocou em apreciação a minuta da ata 43 

da 155ª reunião, sendo aprovada com três abstenções. Passando ao item 2 da pauta, o 44 
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Reitor informou que será divulgada nota informando que, considerando o atual estado de 45 

greve e o calendário acadêmico, fica esclarecido que o agendamento de férias atual será 46 

mantido, com a ciência de todo corpo docente com regência de turma que, em caso de 47 

suspensão do estado de greve e a aprovação de novo calendário acadêmico, as férias 48 

poderão ser interrompidas para atender ao novo calendário, com retorno imediato dos 49 

docentes com regência de turma. O Reitor disse que cancelar as férias seria criar um 50 

atrito desnecessário e lembrou que muitos retornarão das férias em breve. Informou sobre 51 

o Projeto de Lei nº 1765/2008, que dispõe sobre o Programa Universidade Aberta da 52 

Terceira Idade da Região Norte Fluminense, de autoria do Deputado Mário Marques, que 53 

propõe criar a UNATI/UENF. Disse a UENF ainda não foi ouvida, mas a proposta é 54 

interessante. Disse que um deputado solicitou vista do processo para que possamos 55 

analisar. Informou que o Governo encaminhou ontem para a ALERJ proposta de reajuste 56 

de 22% para os docentes da UENF em seis parcelas, corrigindo assim o equívoco 57 

ocorrido ano passado, quando foi concedido o referido índice apenas aos técnicos 58 

administrativos. Disse que o então Secretário de Ciência e Tecnologia, Prof. Luiz 59 

Edmundo, informou ao CONSUNI em setembro de 2010 que o equívoco ocorrido seria 60 

corrigido e agora está sendo feito. Disse ter recebido informação hoje pela manhã, pelo 61 

Secretário de Estado da Casa Civil, Régis Fichtner, que a mensagem foi encaminhada à 62 

ALERJ e o pagamento das parcelas será retroativo a 1º de fevereiro. Informou que o 63 

Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Dr. Alexandre Cardoso, virá a UENF em 64 

breve. A Profª Andréa perguntou se nas negociações foram dados sinais sobre a 65 

Dedicação Exclusiva (D.E). O Reitor respondeu que sim, que o Governo quer tratar da 66 

questão, inclusive tratando a D.E com a UERJ e UEZO também, evitando conflitos, como 67 

poderá ocorrer agora entre a UERJ e o Governo devido ao nosso reajuste de 22%. 68 

Informou que no dia 2 de março haverá debate entre os candidatos a Reitor e Vice-Reitor 69 

e a eleição está marcada, em primeiro turno, para o dia 15 de março. Disse que 70 

precisamos tratar do período eleitoral, que hoje é inapropriado para eleição, com os 71 

eleitos assumindo a gestão na metade do curso administrativo. Disse que o ideal é 72 

eleição em setembro ou outubro, com o eleito assumindo no início de janeiro. O Prof. 73 

José Geraldo disse que para evitar casuísmo, esta questão deve ser resolvida antes da 74 

eleição. A Profª Olga indagou se teremos reunião antes da eleição. O Reitor respondeu 75 

que poderemos convocar reunião extraordinária. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor 76 

colocou em apreciação os seguintes convênios: processo E-26/052.841/10 - convênio 77 

entre a UENF, PETROBRAS e FUNDENOR, que tem como objetivo a participação da 78 

Petrobras na implantação (ou melhoria) da infraestrutura para a área de Caracterização e 79 

Modelagem de Reservatórios – “montagem complementar do Laboratório de Petrofísica e 80 

melhoria instrumental de um sistema eletromagnético a multi-frequência”, nas instalações 81 

da Universidade, no LENEP, visando a capacitação da Universidade para realização de 82 

pesquisas/testes/estudos. O coordenador pela UENF é o Prof. Fernando Sérgio de 83 

Moraes – convênio aprovado; processo E-26/053.572/10 - convênio entre a UENF e 84 

FNDE, que tem como objetivo a formação/capacitação de professores e coordenadores 85 

em educação do campo, no âmbito do Programa Projovem Campo – Saberes da Terra. O 86 

coordenador pela UENF é o Prof. Fábio Coelho - convênio aprovado; convênio entre a 87 

UENF e o FNDE, que tem por objeto conceder apoio financeiro para  viabilizar cursos 88 
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para a formação inicial e continuada no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil - 89 

convênio aprovado. A Profª Silvia indagou por que não entrou em pauta a questão das 90 

conselheiras do CCH que perderam o mandato. O Reitor disse que alguns Diretores se 91 

encontravam em férias e, por se tratar de um tema polêmico, o ideal é que seja tratado 92 

pelos Diretores efetivos. Passando ao item 4 da pauta, o Prof. Carlos Henrique informou 93 

que ainda não emitiu parecer por que recebeu apenas o processo contendo o parecer do 94 

Presidente da CCD e solicitou o encaminhamento do processo integral. Passando ao item 95 

5 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a CI CBB nº 10/2011, com o seguinte 96 

resultado de concurso público para Professor Associado na área de Ecologia de 97 

Ecossistemas: Marcos Sarmet Moreira de Barros Salomão (primeiro colocado - nota 8,1); 98 

Ronaldo Figueiró Portella (segundo colocado - nota 7,8); a candidata Cleide Ferreira da Silva 99 

foi reprovada na prova de títulos. Passando ao item 6 da pauta, o Reitor se retirou por se 100 

tratar de assunto de seu interesse. O Prof. Abel informou que se trata de solicitação de 101 

preenchimento de segunda vaga de Professor Titular do LFIT/CCTA. O Prof. Saboya se 102 

disse surpreso que esta solicitação tenha chegado ao CONSUNI, por que têm ocorrido 103 

casos na Universidade com apenas consulta à ASJUR. Disse que estamos deliberando 104 

sobre algo que é prática corrente na Universidade. Disse que sendo desejo do Laboratório a 105 

questão acontece naturalmente. A Profª Olga disse que ainda existe na UENF Laboratórios 106 

sem professores titulares e as vagas novas geradas por aposentadorias poderiam ser 107 

discutidas. O Prof. Abel disse que, assim como foi colocado pelo Prof. Saboya, em seu 108 

Laboratório também já ocorreu caso assim. Disse que o pensamento é que, com a criação 109 

de novos cursos, as vagas para professor titular não devem ficar todas no curso novo, mas 110 

que algumas sejam distribuídas. A Profª Andréa disse que no COLAC foi discutida esta 111 

questão e que casos como os levantados pelo Prof. Saboya também ocorreram no CBB. 112 

Disse ter indagado no COLAC porque com a aposentadoria do Prof. Moneratt esta vaga não 113 

constava no edital do concurso público, mas foi esclarecido que na época do edital o referido 114 

professor ainda não estava aposentado. Disse que em coerência com a sua posição no 115 

COLAC irá se abster. O Prof. Carlos Augusto disse que o concurso foi homologado, os 116 

dois candidatos aprovados e como no momento os Centros e Laboratórios de origem têm 117 

ficado com as vagas, o procedimento aqui está coerente com o que tem ocorrido na 118 

Universidade. Encaminhou favorável a aprovação da solicitação. O Prof. Abel colocou em 119 

apreciação a solicitação do LFIT, sendo aprovada com uma abstenção. Passando ao 120 

item 7 da pauta, o Reitor disse que se trata de solicitação do LEEL/CCH para mudança de 121 

perfil e convocação do 3º candidato, aprovado no concurso público, em outra vaga no 122 

Laboratório. A Profª Andréa disse que precisa ficar claro que com a anulação de 123 

determinado perfil a referida vaga deste perfil cancelado não poderá ser solicitada. 124 

Colocada em apreciação, a solicitação do LEEL foi aprovada. O Reitor informou que em 125 

função da falta de quorum qualificado não poderá haver apreciação dos itens 8 ao 13 da 126 

pauta. Disse que há processos desde 2008 na pauta e estaremos reconvocando o 127 

Conselho para a próxima semana. Disse que a ausência de conselheiros não pode 128 

ocupar tanto tempo do Conselho. Disse que é um desafio enorme deste Conselho 129 

processo levar mais de um ano para ser discutido. O Sr. Detony disse, em relação ao 130 

quorum qualificado, que há conselheiros que não estão avaliando a importância de suas 131 

presenças nas reuniões. Disse que a questão não são as justificativas, mas o envio de 132 
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suplentes. Disse que há processos que não conseguimos discutir por falta de quorum e 133 

indagou o que pode estar havendo por trás disso. Disse que os servidores precisam 134 

cobrar dos conselheiros as suas presenças. Disse que sempre solicitaremos verificação 135 

de quorum para saber quem saiu da reunião. Disse que os servidores técnicos 136 

administrativos são minoria nos conselhos e colegiados da Universidade, mas o bom 137 

desempenho diário dos servidores técnicos administrativos influi no desempenho da 138 

UENF. Disse que a questão da correção da tabela está em pauta há bastante tempo, o 139 

que torna um desestímulo e uma falta de respeito com os servidores. O Prof. Carlos 140 

Henrique sugeriu que se convoque tanto o representante titular quanto o suplente. 141 

Lembrou que voltaremos às aulas sem a aprovação das alterações no Regimento da Pós-142 

Graduação. O Reitor disse que havia ficado acordado anteriormente que em caso de 143 

impedimento do titular, o mesmo convocaria seu suplente. O Prof. Ricardo disse que 144 

acompanha a sugestão do Prof. Carlos Henrique, de convocar também os suplentes. O 145 

Reitor disse que é importante que todos aqueles que indicam seus representantes no 146 

CONSUNI cobrem as suas participações. Disse que hoje estamos aceitando as 147 

justificativas sem que discutamos se as mesmas são de fato justificáveis ou não e o 148 

Regimento Interno do CONSUNI será importante para isso. O Prof. José Geraldo disse 149 

que gostaria de endossar as palavras do Sr. Detony. Enfatizou que a reunião do 150 

CONSUNI está acima de qualquer outra atividade na Universidade. A Srª Ana Paula 151 

disse que precisamos ser mais seletivos nas justificativas aceitas. Disse que mais 152 

importante que a justificativa é a convocação dos suplentes. Disse, por exemplo, que a 153 

CAPES não quer saber se o Regimento da Pós-Graduação necessita que sejam votadas 154 

suas alterações. Disse que precisa haver uma pressão sim em relação às ausências. A 155 

Profª Silvia lembrou que ano passado três conselheiras do CCH perderam seus 156 

mandatos por faltas, mas essa questão é recorrente na Universidade e não pode haver 157 

normas apenas para um Centro. O Reitor disse que é triste acharem que há perseguição 158 

a determinado Centro. Disse que outros conselheiros já perderam mandatos e não eram 159 

apenas de um determinado Centro. Disse que não há como contestar a perda de mandato 160 

de conselheiro com nove faltas. Lembrou que para aprovação da Portaria 09/2008 foram 161 

necessárias muitas reuniões e isso é um absurdo. A Profª Silvia disse que o 162 

levantamento de faltas deve ser feito considerando o ano calendário. O Reitor disse que 163 

o Regimento da Universidade é claro, com três faltas consecutivas o conselheiro perde o 164 

mandato. Disse que poderemos, ao encaminhar as atas, encaminharmos também 165 

relatórios de presença. O Prof. Manuel disse que há alguns pontos que estamos 166 

esquecendo, como o de que essa discussão, somando-se os tempos, dá mais que uma 167 

sessão do CONSUNI. Disse que para os cargos que não há suplência cabe à Reitoria 168 

cobrar dos Diretores os seus preenchimentos. Disse que o Sr. Detony está correto, mas 169 

infelizmente suas palavras não deveriam ser para os conselheiros aqui presentes. O 170 

Reitor disse que tem sido cobrado para que o Regimento seja cumprido. Disse que em 171 

Centros cuja indicação de suplentes não seja viável, já havíamos definido no CONSUNI 172 

que o suplente seria o chefe em exercício. O Prof. Carlos Henrique disse que no CCH as 173 

conselheiras que perderam seus mandatos foram chamadas para se explicar. Disse que 174 

não consideram que haja perseguição, mas solicitam apenas tratamento igual a todos os 175 

conselheiros. O Reitor reafirmou que conselheiros de outros Centros também já foram 176 
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afastados. A Profª Valdirene solicitou que o calendário de reuniões seja encaminhado o 177 

mais breve possível, por que nos fortalece nas críticas. O Reitor informou que os itens 178 

que não puderam ser apreciados nesta reunião, por falta de quorum qualificado, serão 179 

incluídos na pauta da próxima reunião. Passando ao item 14 da pauta, o Reitor solicitou 180 

inclusão dos seguintes itens: CI CCT nº 14/11, com solicitação de publicação de edital de 181 

concurso público para 01 vaga de Professor Associado no LCQUI – área de Química 182 

Analítica - com ad referendum do COLAC. Aprovado; CI CCT nº 10/11, com solicitação 183 

de publicação de editais de concurso público para 01 vaga de Professor Associado no 184 

LCFIS – área de Física da Matéria Condensada Experimental / Ressonância Magnética 185 

Eletrônica - com ad referendum do COLAC – aprovado e 01 vaga de Professor Titular no 186 

LCFIS – área de Física da Matéria Condensada Experimental - com ad referendum do 187 

COLAC - aprovado. O Prof. Marco Antonio informou que por determinação do TCE há 188 

necessidade de gravação em áudio dos concursos e que os Diretores devem encaminhar 189 

à DGA as demandas para aquisição dos equipamentos para a gravação. O Reitor 190 

colocou em apreciação resultado de concurso público para Professor Associado do 191 

LENEP – área Petrofísica – 01 vaga – candidato aprovado: Marco Antônio Rodrigues de 192 

Ceia (nota final 8,47) - aprovado. Colocou em apreciação resultado de concurso público 193 

para Professor Titular do LENEP – área Engenharia de Petróleo (Caracterização de 194 

Reservatórios) – 01 vaga – candidato aprovado: Antônio Abel Gonzalez Carrasquilla (nota 195 

final 9,88) - aprovado. Nada mais havendo a tratar o Reitor encerrou a reunião às 11 196 

horas e 15 minutos. 197 

 198 

 199 

 200 

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

                        Reitor                                                               Secretário ad hoc                                                                     202 


