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ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO 3 

 4 

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e onze, no auditório do Hospital Veterinário, às nove 5 

horas, realizou-se a centésima sexagésima reunião ordinária do Conselho Universitário da 6 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as seguintes 7 

presenças: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, que presidiu a reunião; Prof. 8 

Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; Prof. Dylmar Penteado Dias – Pró-Reitor de 9 

Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de 10 

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

Comunitários; Prof. Hernan Maldonado Vasquez – Diretor do CCTA; Prof. Arnoldo Rocha 12 

Façanha – Diretor do CBB; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Silvia 13 

Martinez – Diretora em exercício do CCH; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral de 14 

Administração; Chefes de Laboratório: Prof. Manuel Vazquez Vidal Júnior (CCTA); Prof. 15 

Reginaldo da Silva Fontes (CCTA); Prof. Cláudio Roberto Marciano (CCTA); Prof. Henrique 16 

Duarte Vieira (CCTA); Profª Andréa Cristina Vetö Arnholdt (CBB); Prof. Renato Augusto 17 

DaMatta (CBB); Profª Marília Berbert de Molina (CBB); Profª Valdirene Moreira Gomes(CBB); 18 

Prof. Luis Augusto H. Terrones (CCT); Prof. André Luis Policani Freitas (CCT); Prof. Oscar 19 

Alfredo Paz La Torre (CCT); Profª Rosalee Santos Crespo Istoé (CCH); Prof. Marcos Antonio 20 

Pedlowski (CCH); Professores Titulares: Prof. Carlos Augusto de Alencar Fontes (CCTA); 21 

Prof. Carlos Eduardo de Rezende (CBB); Prof. Fernando Saboya Albuquerque Júnior (CCT); 22 

Professores Associados: Prof. José Geraldo de Araújo Carneiro (CCTA); Técnicos 23 

Administrativos: Sr. Detony José Calenzani Petri (CCTA); Sr. Arizoli Antônio Rosa Gobo 24 

(CBB); Sr. Roberto Ottoni Portela Couto (CCT); Srª Ana Paula de L. Caputo de F. Martins 25 

(CCH); Discentes da Graduação: Srª Ana Carolina Neri e Sr. Jaldah Manhães Corrêa; 26 

Convidados: Sr. Antônio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Sr. Carlos André 27 

Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 28 

159ª reunião; 2- Informes; 3- Aprovação de convênios; 4- Solicitação de alteração do período 29 

de afastamento para Pós-Doutoramento do Prof. Paulo Beggio – CI CCT nº 39/11; 5- 30 

Enquadramentos e Progressões por antiguidade e merecimento – Lei 4.800 e Portaria 009/2008; 31 

6- Resultados de concursos públicos para Professor Associado/CCH – CI CCP/CCH nº 32 

014/2011 / CI CCP/CCH nº 016/2011 / CI CCP/CCH nº 017/2011; 7- Mudança de perfil de vaga 33 

de concurso público – CI CCH/LCL nº 056; 8- Alteração do período de realização das futuras 34 

eleições para Diretores de Centro; 9- Solicitação de bolsa de Professor Visitante – Prof. José 35 

Fernando Coelho da Silva – processo E-26/050.407/11; 10- Criação da Escola de Extensão da 36 

UENF – processo E-26/050.105/10 – parecer da relatoria; 11- Criação da Agência de Inovação 37 

– processo E-26/053.603/09 – parecer da relatoria. 12- Funcionamento do Restaurante 38 

Universitário; 13- Assuntos diversos. Justificaram ausência os professores Valdo Marques, 39 

Carlos Henrique Medeiros, Helion Vargas, Marcello Filgueira e Aldo Farfan. O Reitor informou 40 

que a reunião foi remarcada para esta data em função do grande número de justificativas de 41 

ausência de conselheiros para a data prevista no calendário. Passando ao item 1 da pauta, o 42 

Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 159ª reunião, sendo aprovada com 04 43 

(quatro) abstenções. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor parabenizou os candidatos e a 44 

comunidade universitária pelas eleições para as Direções de Centro, quando foram eleitos os 45 

seguintes professores: Gonçalo Apolinário de Souza Filho (CBB); Sérgio Arruda de Moura 46 

(CCH); Edmilson José Maria (CCT); Henrique Duarte Vieira (CCTA). Disse que o pleito 47 
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transcorreu de forma tranqüila e de alto nível. Desejou sucesso aos eleitos e disse que podem 48 

contar com a colaboração de todos nós. Informou que o Governo do Estado contratou, por 49 

meio de licitação, consórcio de empresas para o Plano de Desenvolvimento Sustentável do 50 

Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro Disse que a informação está disponível no site 51 

da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e que o Plano será 52 

apresentado na ALERJ, com sua agenda de ações, na próxima segunda-feira, dia 09 de 53 

maio, às 9 horas e 30 minutos. Informou que o processo com correções na tabela salarial, 54 

aprovado em fevereiro no CONSUNI se encontra na Assessoria Jurídica (ASJUR) para 55 

emissão de parecer e posterior encaminhamento à SEPLAG. Disse que para ser implantado 56 

precisamos de aproximadamente R$ 28 milhões na nossa folha de pagamento. Disse que 57 

este é o valor que colocaremos na mesa para negociar e que não considera muito alto para o 58 

Governo. Disse que estamos calculando o impacto para implantação do Auxílio Saúde, que 59 

tem que sair de nossa cota de custeio. Informou, sobre o Restaurante Universitário, que 60 

estamos contratando perícia técnica externa para levantamento sobre em que ponto está a 61 

obra e como a nova empresa irá recebê-la para sua finalização. Informou que 62 

apresentaremos ao Ministério da Educação (MEC) uma proposta de como gastar o recurso de 63 

R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) referentes à nossa participação no Sistema 64 

de Seleção Unificada (SISU). O Sr. Jaldah indagou se a verba do MEC pode ser cortada ou 65 

será mantida nos outros anos. O Reitor disse que segundo o Ministro o recurso será 66 

disponibilizado todo ano, podendo aumentar, conforme nossa participação. Disse que os 67 

resíduos deste recurso não retornam aos cofres do Estado ao final do ano. Disse que foi uma 68 

demanda provocada pela UENF, que foi a primeira Universidade Estadual no Brasil a aderir 69 

ao Sistema. A Srª Ana Paula disse que os recursos poderiam ser utilizados também para o 70 

Sistema Acadêmico, que é uma questão que precisamos avançar. O Reitor informou que se 71 

reunirá hoje com a Profª Annabell, que tem uma proposta de Sistema Acadêmico do MEC. 72 

Passando ao item 3 da pauta, o Reitor colocou em apreciação os seguintes convênios: 73 

convênio entre a UENF e a CAPES – processo E-26/050.835/10 – que tem como objetivo a 74 

formação inicial, na modalidade presencial, de profissionais do magistério das redes públicas 75 

da Educação Básica. O coordenador pela UENF é a Pró-Reitoria de Graduação; convênio 76 

entre a UENF, PETROBRAS e BioRio – processo E-26/050.225/11 - que tem como objetivo a 77 

união de esforços dos partícipes para o desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado 78 

“Dimensionamento de partículas em fluidos de perfuração e previsão da perda de 79 

produtividade em poços causada pela invasão de fluidos de perfuração”. O coordenador pela 80 

UENF é o TNS Alexandre Sérvulo Lima Vaz Jr; convênio entre a UENF, Termo Norte Energia 81 

Ltda. e FUNDENOR – processo E-26/050.675/11 – que tem como objetivo desenvolver o 82 

projeto intitulado “Emprego da celulignina para geração de energia elétrica em turbinas a gás, 83 

como projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), que será realizado em conformidade 84 

com as disposições aqui pactuadas e nos documentos mencionados no item 1.1.1”. O 85 

coordenador pela UENF é o Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva. Os convênios foram 86 

aprovados. Passando ao item 4 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a solicitação de 87 

alteração do período de afastamento para Pós-Doutoramento do Prof. Paulo Beggio, 88 

passando seu início para o dia 06/06/2011. A solicitação foi aprovada. Passando ao item 5 89 

da pauta, o Reitor colocou em apreciação a CI CCD 032/2011 com os enquadramentos e 90 

progressões diferenciadas dos seguintes professores: Ana Maria Matoso V. Bailez 91 

(progressão diferenciada / faixa XVII / padrão 5); Antônio Gesualdi Junior (enquadramento / 92 

faixa XIV / padrão 5); Eliane Soares de Souza (enquadramento / faixa XV / padrão 5); 93 

Georgiana Feitosa da Cruz (enquadramento / faixa XIV / padrão 5); Maria Priscila Pessanha 94 
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de Castro (progressão diferenciada / faixa XVI / padrão 5); Nadia Rosa Pereira 95 

(enquadramento / faixa XV / padrão 1); Olney Vieira da Motta (progressão diferenciada / faixa 96 

XVII / padrão 2); Paula Alessandra Di Filippo (enquadramento / faixa XV / padrão 5); Ricardo 97 

Ferreira Garcia (enquadramento / faixa XVII / padrão 5); Virgínia Silva Carvalho 98 

(enquadramento / faixa XV / padrão 4). Os enquadramentos e progressões diferenciadas 99 

foram aprovados. Colocou em apreciação a CI CCD 040/2011 com progressão diferenciada 100 

e enquadramentos dos seguintes professores: Rubem Rosenthal (progressão diferenciada / 101 

faixa XVII / padrão 5); Maria Raquel Garcia Veiga (enquadramento / faixa XV / padrão 2); 102 

Jaqueline Magalhães Rangel Cortes (enquadramento / faixa XV / padrão 5). A progressão 103 

diferenciada e os enquadramentos foram aprovados. O Reitor colocou em apreciação o 104 

processo E-26/050.556/11, com solicitação de progressão diferenciada do Prof. Mário Galvão 105 

de Queiroz Filho (faixa XVI / padrão 5). A progressão diferenciada foi aprovada. Colocou 106 

em apreciação o processo E-26/050.557/11, com a solicitação de progressão diferenciada da 107 

Profª Silvia Alicia Martinez (faixa XVII / padrão 5). Foi utilizado critério de excepcionalidade em 108 

virtude da falta de orientação de doutorado, mas o Programa onde atua a professora não tem 109 

Doutorado e, desta forma, analisou-se a produção científica, que compensou a falta do 110 

requisito citado. A progressão diferenciada foi aprovada com uma abstenção. Passando 111 

ao item 6 da pauta, o Reitor colocou em apreciação os seguintes resultados de concursos 112 

públicos para professor: 01 vaga de Professor Associado do CCH, área de Ciências Sociais 113 

Aplicadas – Direito (CI CCP/CCH nº 014/2011) – foi reprovada a candidata Maria Helena 114 

Petrucci Rangel de Azevedo na 2ª etapa do concurso (Prova de Didática/Conhecimento) com 115 

média final na etapa igual a 0 (zero) – resultado homologado; 01 vaga de Professor 116 

Associado do CCH, área de Ciências Sociais Aplicadas – Economia (CI CCP/CCH nº 117 

016/2011) – foi aprovada a candidata Denise Cunha Tavares Terra, com média final igual a 118 

9,4 (nove vírgula quatro) - resultado homologado; 02 vagas de Professor Associado do 119 

CCH, na área de Educação – Formação Pedagógica – Educação Infantil ou Anos Iniciais do 120 

Ensino Fundamental (CI CCP/CCH nº 017/2011) – foi reprovada a candidata Ana Lúcia Lima 121 

da Costa na 1ª etapa do concurso (Prova Escrita) por não ter atingido a média mínima. Foi 122 

reprovada a candidata Andréa Giglio Bottino na 2ª etapa do concurso (Prova de 123 

Didática/Conhecimento) por não ter atingido a média mínima. Foi aprovada a candidata Maria 124 

Clareth Gonçalves Reis com a média final 7,9 (sete vírgula nove) - resultado homologado. O 125 

Prof. Marco Antonio indagou, em relação aos concursos públicos, se as provas estão 126 

atendendo a recomendação do TCE, de que as provas não escritas sejam gravadas em 127 

áudio. O Reitor disse que iremos verificar se a recomendação está sendo atendida 128 

devidamente. Passando ao item 7 da pauta, o Reitor disse que se trata de solicitação de 129 

mudança de perfil de vaga de concurso público, de Psicologia para Filosofia, conforme 130 

constante na CI CCH/LCL nº 056. Disse que a vaga foi aberta pela saída da Profª Ana Lúcia 131 

Cavani e que a mudança de perfil foi aprovada pelo Laboratório e pelo Conselho de Centro do 132 

CCH. Colocada em apreciação, a solicitação foi aprovada. Passando ao item 8 da pauta, o 133 

Reitor informou que não podemos apreciar esta questão pois não estamos com quorum 134 

qualificado. Passando ao item 9 da pauta, que trata de solicitação de bolsa de Professor 135 

Visitante para o Prof. José Fernando Coelho da Silva, foi lido o parecer da relatora, Profª Olga 136 

Lima Tavares Machado, favorável a aprovação. O Prof. Carlos Augusto disse que o Prof. 137 

José Coelho é de convivência espetacular, além de excelente trabalho com os alunos. O 138 

Prof. José Geraldo apoiou as palavras do Prof. Carlos Augusto e sugeriu a aprovação por 139 

aclamação. O Prof. Saboya disse que a metade da produção científica do Prof. José Coelho 140 

foi feita aqui na UENF. Colocada em apreciação, a solicitação foi aprovada por aclamação. 141 
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O Reitor informou que não temos quorum qualificado para apreciar os itens 10 e 11 da 142 

pauta. Passando ao item 12 da pauta, o Reitor disse que precisamos de proposta do 143 

CONSUNI para o funcionamento do Restaurante Universitário. Disse que já houve trabalho de 144 

uma comissão, presidida pelo Prof. Silvério, para a criação do Restaurante Universitário. 145 

Disse que precisamos definir se vamos terceirizar e, em caso de subsidiar a alimentação, 146 

como será o subsídio. Disse que com os recursos do MEC poderemos subsidiar boa parte da 147 

alimentação. Disse que precisamos, também, estipular um cardápio. A Profª Andréia disse 148 

que de qualquer maneira, definindo uma forma que queremos para a administração do 149 

Restaurante, deverá haver licitação para isso. O Reitor disse que com certeza haverá 150 

licitação. Disse que temos que estabelecer padrão e quantitativo. Considerou que deve ter 151 

café, almoço e jantar. O Prof. Gustavo disse que o Governo do Estado não está mais 152 

fazendo concurso público nem para merendeiras. O Sr. Detony informou que a comissão 153 

visitou em Viçosa um restaurante público e um privado. Disse que a licitação às vezes implica 154 

em fornecimento de alimento de qualidade não muito boa. Disse que o restaurante 155 

terceirizado, visitado pela comissão, era novo e estavam na época discutindo a possibilidade 156 

de fornecimento de energia pela instituição. Disse que os preços eram diferenciados, de 157 

acordo com o padrão do estudante. Informou que participava da comissão como 158 

representante dos estudantes e que havia sido definido três alimentações diárias. O Reitor 159 

disse acreditar que para três alimentações diárias precisaremos de aproximadamente R$ 4 160 

milhões. Disse que o desafio da Universidade é a ação da gestão. Disse que quem deve 161 

estabelecer o cardápio é a Universidade. O Sr. Jaldah disse que o Governo não está 162 

realizando concurso para servidores e indagou se não poderíamos pensar em cooperativa, 163 

para que os preços fossem melhores. Disse que poderia ser uma cooperativa de funcionários 164 

e fiscalizada pela Universidade, eliminando, assim, a questão de lucros. O Reitor disse que já 165 

tivemos exemplos de cooperativas aqui e que não deram certo. Disse que precisamos 166 

estabelecer cardápio para termos uma rotina de cobrança. Disse que o que tem acontecido 167 

no país inteiro é a terceirização e precisamos estabelecer também o nível de subsídio. O 168 

Prof. Carlos Augusto disse que podemos definir hoje a comissão e depois discutirmos estas 169 

questões. A Profª Andréia disse considerar o sistema misto interessante. Disse que nossa 170 

Prefeitura está sobrecarregada e alguns cargos precisarão ser preenchidos por concursados. 171 

O Prof. Policani disse que o Restaurante Central da UFF, em Niterói, atende um grande 172 

número de pessoas. Disse que o preço é pequeno, mas lá só tem almoço e janta. O Reitor 173 

disse que por parte da Reitoria manteremos na comissão os nomes que participaram da 174 

primeira comissão, com exceção do Prof. Silvério. Disse que poderemos contar com a 175 

servidora Denise do CCT e indicar os dois representantes dos estudantes no CONSUNI para 176 

fazer parte da comissão, além de mais um ou dois nomes da Tecnologia de Alimentos. Disse 177 

que a comissão será presidida pelo Prof. Gustavo Xavier, Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 178 

Comunitários, e a proposta poderá ser trazida ao CONSUNI em 90 dias. Passando ao item 179 

13 da pauta, o Prof. Reginaldo sugeriu ao Reitor e ao CONSUNI compormos uma comissão 180 

para criação de associação de ex-alunos da UENF. Disse que o CONSUNI pode ajudar a 181 

montar o estatuto e a associação seria de grande valia para a Universidade. O Prof. Marco 182 

Antonio disse que esta iniciativa é salutar, mas considera que não compete a este Conselho 183 

e sim que deveria partir dos ex-alunos. O Reitor disse que a proposta vem ao encontro do 184 

que queremos dos ex-alunos, como a participação no Plano de Desenvolvimento Institucional 185 

- PDI. O Prof. Carlos Eduardo sugeriu que os ex-alunos da UENF que fazem parte deste 186 

Conselho componham a comissão. Ficou definido que a comissão será formada pelo Prof. 187 

Almy Junior, Sr. Detony Calenzani, Prof. André Policani, Prof. Gustavo de Castro Xavier e 188 
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Prof. Henrique Duarte. O Prof. Arnoldo disse que a idéia da associação é muito boa. Disse 189 

que o COLEX deve discutir cessão de área para a associação, além de resgatar a discussão 190 

da sede da ADUENF. A Profª Silvia lembrou que ainda não houve definição da comissão 191 

indicada ano passado para tratar da questão das conselheiras do CCH que perderam o 192 

mandato no CONSUNI. O Reitor disse que esta questão deverá estar na pauta da próxima 193 

reunião. Nada mais havendo a tratar o Reitor encerrou a reunião às 11 horas e 30 minutos. 194 

 195 

 196 

 197 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho                        Carlos André Pereira Baptista           198 

                        Reitor                                                               Secretário ad hoc                                                                     199 


