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ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 2 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 3 

 4 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, no Centro de Convenções, 5 

às nove horas, realizou-se a centésima quinquagésima sétima reunião extraordinária do 6 

Conselho Universitário da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – 7 

UENF, com as seguintes presenças: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, que 8 

presidiu a reunião; Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; Prof. Antonio 9 

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

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

Extensão e Assuntos Comunitários; Profª Marinete Carrera – Diretora em exercício do 12 

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

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

Martins – Diretor Geral de Administração; Chefes de Laboratório: Prof. Manuel Vazquez 15 

Vidal Júnior (CCTA); Prof. Reginaldo da Silva Fontes (CCTA); Prof. Henrique Duarte 16 

Vieira (CCTA); Prof. Ricardo Moreira de Souza (CCTA); Profª Andréa Cristina Vetö 17 

Arnholdt (CBB); Profª Olga Lima Tavares Machado (CBB); Profª Nadir Francisca 18 

Sant´anna (CBB); Prof. Victor Martin Quintana Flores (CBB); Profª Valdirene Moreira 19 

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

(CCT); Prof. André Luis Policani Freitas (CCT); Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre (CCT); 21 

Profª Silvia Martinez (CCH); Prof. Marlon Gomes Ney (CCH); Professores Titulares: Prof. 22 

Fernando Saboya Albuquerque Júnior (CCT); Professores Associados: Prof. José Geraldo 23 

de Araújo Carneiro (CCTA); Profª Marina Satika Suzuki (CBB); Prof. Marcello Filgueira 24 

(CCT); Prof. Carlos Henrique M. de Souza (CCH); Técnicos Administrativos: Sr. Detony 25 

José Calenzani Petri (CCTA); Sr. Edson Costa Terra (CCT); Srª Ana Paula de L. Caputo 26 

de F. Martins (CCH); Discentes da Graduação: Srª Ana Carolina Neri e Sr. Jaldah 27 

Manhães Corrêa; Convidados: Sr. Antônio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; 28 

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

Aprovação da ata da 156ª reunião; 2- Informes; 3- Alteração do período de realização das 30 

futuras eleições para Reitor e Vice-Reitor; 4- Criação da Escola de Extensão da UENF – 31 

processo E-26/050.105/10 – parecer da relatoria; 5- Proposta de Auxílio Saúde – 32 

parecer da relatoria; 6- Regimento Interno do CONSUNI – parecer da relatoria; 7- 33 

Proposta de alterações no Regimento Geral da Pós-Graduação – processo E-34 

26/054.184/09; 8- Criação da Agência de Inovação – processo E-26/053.603/09; 9- 35 

Proposta dos servidores para adequação do Plano de Cargos e Vencimentos da UENF; 10- 36 

Minuta de alteração na estrutura organizacional da UENF – processo E-26/050.467/10. 37 

Justificaram ausência os professores Helion Vargas, Renato DaMatta, Marília Berbert, 38 

Carlos Augusto Fontes e Marcos Pedlowski e os representantes técnicos administrativos 39 

Arizoli Gobo e Roberto Ottoni Portela Couto. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor 40 

informou que a minuta da ata da última reunião não ficou pronta e será apreciada na 41 

próxima reunião. O Reitor solicitou inclusão na pauta solicitação do CBB para se adotar o 42 

nome da Profª Thereza Liberman Kipnis no Biotério da Universidade. A solicitação de 43 

inclusão foi aceita. O Prof. Carlos Henrique solicitou inversão do item 7 com o item 4 da 44 

pauta. A solicitação foi aprovada. A Srª Ana Paula disse que os assuntos mais antigos na 45 
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pauta deveriam ser adiantados. O Sr. Detony lembrou que os assuntos mais antigos são 46 

o Regimento Interno do CONSUNI e a proposta de correção na tabela salarial. A Profª 47 

Teresa informou que tem o nome do CCH para compor a comissão eleitoral, em 48 

substituição ao Prof. Carlos Henrique. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor informou 49 

que ações tomadas fora da Universidade estão maculando a imagem da Instituição. Disse 50 

que a UENF e o Reitor têm sido alvos de denúncias, cujo autor não tem coragem de fazê-51 

lo no CONSUNI. Disse que não pode haver este tipo de ação deletéria. Reafirmou que o 52 

Reitor está sempre à disposição dos conselheiros e que é um absurdo tentar macular uma 53 

instituição de qualidade como a UENF. Disse que cabe a todos nós e ao Conselho 54 

defender a imagem da Instituição. Disse que foi lançado esta semana o Portal da 55 

Transparência, onde queremos publicizar, entre outras coisas, todos os gastos com 56 

convênios. Disse que contra o denuncismo há a transparência e a honestidade. Disse que 57 

se alguém tem alguma denúncia que a faça internamente, pois precisamos preservar a 58 

autonomia e imagem da Universidade. Indagou quem será que paga tais matérias que 59 

maculam a Instituição e, também, quando que o Reitor solicitou procedimentos diferentes 60 

em prol de algumas pessoas. Disse que o cargo de Reitor é passageiro, mas a Instituição 61 

fica. Enfatizou que as denúncias são frágeis e os denunciantes covardes. Informou que o 62 

Governo encaminhou proposta de 22% de reajuste aos docentes da UENF à ALERJ. 63 

Disse que estamos cancelando momentaneamente, em função da eleição, a vinda do 64 

Secretário de Ciência e Tecnologia. Disse que o Secretário virá após a eleição, seja quem 65 

for o candidato eleito. Disse que devemos lembrar que poderíamos ter conseguido o 66 

reajuste de 22% quando a proposta foi votada em junho de 2010, mas perdemos. Disse 67 

que não podemos ficar alheios ao que está acontecendo com a Universidade. A Profª 68 

Andréa disse que ano passado a bancada do Governo não estava mobilizada a nosso 69 

favor e sim contra. Disse que agora a mensagem foi encaminhada pelo Governo. Disse 70 

que temos que manter a distinção entre as conversas na ALERJ feitas pelo sindicato e 71 

pela Instituição. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor disse que a discussão é se o 72 

próximo Reitor, a ser eleito em março de 2011, terá seu mandato reduzido ou estendido. 73 

Disse considerar que o referido mandato deve ser prorrogado em seis meses, evitando 74 

que, em caso de reduzirmos em seis meses, o mesmo coincida com a eleição para 75 

Governador. Disse que com esta proposta as futuras eleições ocorrerão em setembro ou 76 

outubro, com as posses acontecendo em janeiro. Lembrou que é importante ficar claro 77 

que somente o próximo Reitor, que será eleito em março de 2011, terá mandato de 4 78 

(quatro) anos e 6 (seis) meses. Colocada em apreciação, a proposta de prorrogar o 79 

mandato do próximo Reitor em seis meses foi aprovada por unanimidade. A Srª Ana 80 

Carolina disse que com esta aprovação será alterado o Regimento Geral e, com isso, 81 

abrirá a possibilidade de se discutir a paridade nas eleições. O Reitor disse que qualquer 82 

conselheiro poderá apresentar propostas para serem discutidas e temos que respeitar 83 

este direito. Passando ao item 7 da pauta, o Prof. Amaral fez uma explanação sobre a 84 

proposta de alterações no Regimento Geral da Pós-Graduação. Lembrou que esta 85 

proposta está há mais de ano na pauta do CONSUNI. Disse que este trabalho começou 86 

em 2008 e havia necessidade de alterações no Regimento que o modernizasse. Informou 87 

que as alterações propostas já foram aprovadas na Câmara de Pesquisa e Pós-88 

Graduação e no Colegiado Acadêmico. O Prof. Saboya disse que é importante ficar claro 89 

que as alterações propostas são realmente uma modernização e dão mais autonomia aos 90 
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programas. Disse ser a favor que cada disciplina seminário valha um crédito, pois 91 

considera melhor para os programas, além de ser um incentivo a participação dos 92 

estudantes. O Prof. Carlos Henrique disse que tanto no Mestrado quanto Doutorado o 93 

seminário deveria valer crédito, considerando que no Doutorado deveriam ser dois 94 

créditos. O Prof. Valdo lembrou que quando aprovamos o Regimento Geral da Pós-95 

Graduação uma questão que ficou pendente foi a do Mestrado Profissional. Disse que 96 

seria oportuno que esta questão constasse no Regimento. O Prof. Amaral lembrou que o 97 

estudante que concluir Mestrado Profissional reconhecido pela CAPES poderá cursar um 98 

Doutorado Strictu sensu. Lembrou, também, que houve um trabalho grande da PROPPG 99 

em relação ao Mestrado Profissional em Matemática, quando tivemos 15 100 

candidatos/vaga. O Reitor disse que para sermos objetivos é melhor trabalharmos 101 

destaques para a proposta, como a proposta dos seminários terem um peso maior, 102 

estimulando assim os estudantes. A Profª Andréa disse compreender a importância dos 103 

seminários para os alunos e que, por ser crédito H, mesmo que assista durante os quatro 104 

anos não aproveitará na íntegra. Disse que há artigo que veta seminários assistidos em 105 

outras instituições, mas não concorda, pois este artigo é contrário a troca de 106 

conhecimentos científicos. O Prof. Ricardo disse que um problema que acontece na 107 

Produção Vegetal é a não estabilidade dos editais, quando em cada ano se adota um 108 

critério. Disse que na nova proposta consta que cabe à coordenação do programa 109 

coordenar a seleção dos candidatos e à CPPG aprovar o edital para a seleção de pós-110 

graduação. O Reitor disse que cabe à CPPG coordenar o edital e que o processo no 111 

passado era muito polêmico. Disse que precisa ficar claro o processo de seleção e a 112 

distribuição de bolsas. O Prof. Policani disse que no último edital na Engenharia de 113 

Produção três candidatos se colocaram muito bem ao final da seleção e todos escolheram 114 

o mesmo orientador, mas este tinha apenas uma vaga disponível e isto não estava 115 

previsto no edital. O Reitor colocou em apreciação as alterações no Regimento Geral da 116 

Pós-Graduação, com a adição da proposta de que cada disciplina seminário valha um 117 

crédito e de se excluir a proibição de se aproveitar seminários cursados em outras 118 

instituições. A proposta com alterações no Regimento Geral da Pós-Graduação foi 119 

aprovada com duas abstenções (em anexo a esta ata). Passando ao item 6 da pauta, 120 

o Prof. Valdo fez apresentação da proposta para o Regimento Interno do Conselho 121 

Universitário. O Prof. José Geraldo sugeriu que conselheiros que percam mandato 122 

fiquem inelegíveis por um período. A Srª Ana Carolina disse que hoje são cinco 123 

representantes de Chefes de Laboratório por Centro no CONSUNI e apenas dois 124 

representantes dos estudantes da Graduação. O Prof. Saboya disse que a questão da 125 

representação consta na LDB. O Reitor informou que esta questão consta do Estatuto da 126 

UENF e precisaria de alteração do mesmo para ser modificada. O Reitor colocou em 127 

apreciação a proposta do Regimento Interno do CONSUNI até o Artigo 4º. Aprovado. 128 

Após debatidos, o Reitor colocou em apreciação os artigos 5º e 6º. Aprovados. A Profª 129 

Olga indagou se afastamento científico servirá para justificar ausência em reunião 130 

ordinária. O Prof. José Geraldo disse que se um conselheiro faltar as reuniões de 131 

novembro e dezembro e depois as de janeiro e fevereiro do ano seguinte serão 132 

consideradas quatro faltas. O Reitor disse que para se perder o mandato são três faltas 133 

consecutivas ou seis alternadas, mas não necessariamente ordinárias. O Reitor colocou 134 

em apreciação o novo §5º, sendo aprovado. O Prof. Ricardo disse que em caso de 135 
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saída de conselheiro da reunião sem justificativa, em pedidos de verificação de quorum 136 

poderá ser considerada falta. O Reitor disse que o Conselho poderá definir horário para 137 

encerramento das reuniões e podemos inserir artigo com isso. O Reitor colocou em 138 

apreciação o Regimento Interno do Conselho Universitário, sendo aprovado (em 139 

anexo a esta ata). O Reitor agradeceu ao Prof. Valdo pelo trabalho realizado como 140 

relator da proposta do Regimento Interno do CONSUNI. O Prof. Valdo agradeceu aos 141 

colegas que apresentaram sugestões para a aprovação do Regimento. O Reitor disse 142 

que a Profª Teresa Peixoto, Diretora do CCH, indicou o Prof. Mauro Campos, do LESCE, 143 

para substituir o Prof. Carlos Henrique na Comissão Eleitoral para a eleição de Reitor e 144 

Vice-Reitor. A indicação foi aprovada. Passando ao item 9 da pauta, o Reitor disse que 145 

a tabela salarial proposta é a mesma apresentada em pautas anteriores, mas agora com 146 

a inserção dos 22% de reajuste. O Reitor citou os valores iniciais e finais de cada 147 

categoria na tabela proposta. Disse que é uma proposta para ser negociada com o 148 

Governo. O Sr. Detony disse que em seu entendimento das duas propostas de tabelas 149 

apresentadas a que estava sendo discutida anteriormente era a tabela 1, mas como é um 150 

passo para se negociar com o Governo podemos apreciar a tabela 2. Colocada em 151 

apreciação, a proposta com adequação da tabela salarial foi aprovada com duas 152 

abstenções (em anexo a esta ata). O Reitor disse que primeiro precisamos garantir o 153 

reajuste de 22% antes da apresentação da tabela ao Governo. O Reitor colocou em 154 

apreciação a proposta de dar o nome da PROFª THEREZA LIBERMAN KIPNIS ao 155 

Biotério da UENF. A proposta foi aprovada por unanimidade. Passando ao item 10 da 156 

pauta, o Reitor colocou em apreciação a proposta de alteração na Estrutura 157 

Organizacional da UENF, para atender decreto do Governo, com a Assessoria de 158 

Planejamento e a Contadoria passando a ser vinculada diretamente ao Gabinete do 159 

Reitor e não mais à DGA. A proposta foi aprovada com duas abstenções. Passando 160 

ao item 5 da pauta, o Prof. Reginaldo fez apresentação sobre a proposta de Auxílio 161 

Saúde. O Prof. Marco Antonio disse que foi feita pesquisa em outros órgãos do Estado e 162 

o auxílio pago pela Procuradoria Geral do Estado - PGE pareceu ser o melhor. Disse que 163 

devíamos discutir em relação a valores, pois as demais questões estão na lei. Disse que 164 

hoje o impacto para um auxílio de R$ 500,00 (quinhentos reais) daria aproximadamente 165 

R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) por ano no nosso orçamento. Disse considerar 166 

um valor factível para ser apresentado ao Governo. O Reitor disse que será um desafio a 167 

busca dos R$ 5.000.000.00 (cinco milhões de reais), mas precisamos de uma proposta 168 

para negociar. O Prof. José Geraldo sugeriu que o valor seja vinculado ao salário 169 

mínimo. O Reitor disse que não é possível vincular ao salário mínimo. Foi definido o valor 170 

de R$ 700,00 (setecentos reais) para o auxílio e não de R$ 500,00 (quinhentos reais) 171 

conforme proposta inicial. Colocada em apreciação, a proposta de Auxílio Saúde de 172 

até R$ 700,00 foi aprovada com uma abstenção. Por falta de quorum qualificado, 173 

constatado após verificação, não puderam ser apreciados os itens 4 e 8 da pauta. Nada 174 

mais havendo a tratar o Reitor encerrou a reunião às 12 horas e 40 minutos. 175 

 176 

 177 

 178 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho                        Carlos André Pereira Baptista           179 

                        Reitor                                                               Secretário ad hoc                                                                     180 


