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ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO 3 

 4 

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

horas e 30 minutos, realizou-se a centésima sexagésima primeira reunião ordinária do 6 

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

com 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 Dias 9 

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

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

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

– Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do CCH; Prof. Marco Antonio 13 

Martins – Diretor Geral de Administração; Chefes de Laboratório: Prof. Manuel Vazquez Vidal 14 

Júnior (CCTA); Prof. Reginaldo da Silva Fontes (CCTA); Prof. Cláudio Roberto Marciano 15 

(CCTA); Prof. Henrique Duarte Vieira (CCTA); Profª Andréa Cristina Vetö Arnholdt (CBB); 16 

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

Ricardo Siqueira (CCT); Prof. Paulo Roberto Nagipe (CCT); Prof. Helion Vargas (CCT); Profª 18 

Silvia Alicia Martinez (CCH); Prof. Marcos Antonio Pedlowski (CCH); Professores Titulares: 19 

Prof. Fernando Saboya Albuquerque Júnior (CCT); Professores Associados: Prof. Fábio 20 

Lopes Olivares (CBB); Prof. Marcello Filgueira (CCT); Prof. Carlos Henrique Medeiros de 21 

Souza (CCH); Técnicos Administrativos: Sr. Detony José Calenzani Petri (CCTA); Sr. Roberto 22 

Ottoni Portela Couto (CCT); Sr. Nelielson Manhães Pessanha (CCH); Discentes da 23 

Graduação: Srª Ana Carolina Neri e Sr. Jaldah Manhães Corrêa; Convidados: Sr. Antônio 24 

Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário 25 

ad hoc. Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 160ª reunião; 2- Informes; 3- 26 

Aprovação de convênios; 4- Resultado de concurso público para Professor Associado/CCH – CI 27 

CCP/CCH nº 021/2011; 5- Resultado de concurso público para Professor Titular/CCT – CI CCT 28 

nº 48/11; 6- Perfis de vagas de concursos públicos para Professor Associado: CI LAMET nº 29 

015/2011; CI CCT nº 65/11; CI LSOL nº 020/2011; 7- Solicitações de afastamentos para Pós-30 

Doutoramento: Profª Maria Priscila Pessanha de Castro (CI PROPPG nº 105/2011); Prof. Omar 31 

E. Bailez e Profª Ana Maria Viana-Bailez (CI PROPPG nº 088/2011); Profª Antônia Elenir 32 

Amâncio de Oliveira (CI PROPPG nº 121/2011); 8- Homenagem aos aposentados 33 

compulsoriamente – Medalha Darcy Ribeiro; 9- Homenagem ao Prof. Romeu Vianni; 10- 34 

Alteração do período de realização das futuras eleições para Diretores de Centro; 11- Resolução 35 

sobre Bolsa de Incentivo à Produção em Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – 36 

processo E-26/051.030/2011; 12- Perda de mandato de conselheiras do CCH – processo E-37 

26/053.461/10 – parecer da comissão relatora; 13- Criação da Escola de Extensão da UENF – 38 

processo E-26/050.105/10 – parecer da relatoria; 14- Criação da Agência de Inovação – 39 

processo E-26/053.603/09 – parecer da relatoria; 15- Projeto de criação do Curso de Filosofia – 40 

processo E-26/051.176/10; 16- Normas para Constituição e Regulamentação de Núcleos na 41 

UENF – processo E-26/053.284/06; 17- Norma para concessão de título de Professor Emérito 42 

– parecer da relatoria; 18- Assuntos diversos. Justificaram ausência os professores Antonio 43 

Teixeira do Amaral, José Geraldo de Araújo Carneiro, Valdirene Gomes, Marília Berbert e 44 

Hernan Maldonado, além da técnica administrativa Ana Paula Caputo. Passando ao item 1 da 45 

pauta, o Reitor colocou a minuta da ata da 160ª reunião em apreciação, sendo aprovada com 46 

três abstenções. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor informou que a posse do Reitor 47 
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eleito, Prof. Silvério de Paiva Freitas será no dia 30 de junho às 10 horas. Informou que na 48 

próxima segunda-feira, 27 de junho, terá início III Congresso Fluminense de Iniciação 49 

Científica e Tecnológica, quando participarão, além da UENF, o Instituto Federal Fluminense 50 

(IFF) e o pólo da UFF em Campos. Informou que foi publicado no DOERJ de 20/06/2011 a 51 

Resolução CONSUNI nº 01/2011, que dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho 52 

Universitário. Foram distribuídas aos conselheiros cópias da publicação do Regimento Interno 53 

do CONSUNI, assim como do Relatório de Gestão de 2010 e da Prestação de Contas de 54 

Ordenadores de Despesas, com parecer da Auditoria. O Prof. Marco Antonio informou, em 55 

relação ao Restaurante Universitário, que houve cancelamento do contrato com a empresa 56 

que executava a obra, além de multa aplicada. Disse que a Universidade contratou um perito 57 

que tem prazo até o dia 30 de junho para emitir parecer sobre o estado em que a obra foi 58 

deixada pela empresa que executava o serviço. Disse que a segunda colocada na licitação já 59 

demonstrou interesse em finalizar a obra. O Prof. Marco Antonio informou que já foi 60 

publicada a prorrogação por seis meses do mandato do Reitor eleito, Prof. Silvério de Paiva 61 

Freitas. O Reitor informou que a comissão constituída para tratar do funcionamento do 62 

Restaurante Universitário, presidida pelo Prof. Gustavo Xavier, já está trabalhando. Informou 63 

que participou de audiência pública na ALERJ para tratar de questões que envolvem as 64 

instituições de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Disse que participou também de reunião 65 

com o Secretário de Planejamento e Gestão, Sérgio Rui. Informou que na última sexta-feira 66 

participou de evento do CREA, quando dois estudantes da UENF foram premiados, e que no 67 

último dia 20 de junho, segunda-feira, participou, junto com o Prof. Silvério, de reunião do 68 

Fórum de Reitores do Estado do Rio de Janeiro (FORERJ), quando esteve presente a Profª 69 

Malvina Tuttman, Presidente do INEP. Disse que neste mesmo dia, a noite, houve um jantar 70 

em homenagem ao Ministro da Educação Fernando Haddad, organizado pela UFRJ. O Prof. 71 

Saboya informou que o LECIV ficou muito contente com a premiação do CREA, mas 72 

infelizmente o Laboratório não foi informado por aquele Conselho sobre o evento e, assim, 73 

não puderam comparecer. O Reitor informou que na terça-feira, 21 de junho, houve a 74 

inauguração do Biotério Central da UENF, que levará o nome de Profª Teresa Liberman 75 

Kipnis (in memoriam). Disse que é importante parabenizar o esforço dos professores Renato 76 

DaMatta e Clóvis de Paula para a implementação do Biotério. Disse que nesta mesma data 77 

ocorreu também a inauguração do Memorial do Mérito Científico, com homenagem aos 78 

professores: José Xavier Filho, Wilmar Dias da Silva, Lev Alexandrovitch Okorokov e Thereza 79 

Liberman Kipnis O Prof. Arnoldo agradeceu a presença do Reitor e de Diretores nas 80 

inaugurações, fato que abrilhantou o evento. O Reitor informou que os equipamentos 81 

importados que foram adquiridos pela Universidade chegaram e solicitou que os professores 82 

verifiquem se os mesmos estão de acordo para que possamos solicitar à SEPLAG que efetue 83 

o pagamento. Disse que a lista dos equipamentos adquiridos constam do Relatório de Gestão 84 

2010. O Prof. Saboya parabenizou, em nome dos colegas de Laboratório, os quatro anos de 85 

gestão do Prof. Almy na Reitoria. Disse que ao ver o resultado, que consta do Relatório de 86 

Gestão distribuído, verifica-se que a Universidade deu um salto de qualidade muito grande 87 

em todos os aspectos, tendo sido um período de grande crescimento da UENF. Parabenizou 88 

o Reitor e sua equipe. O Prof. Helion disse que gostaria de fazer dele as palavras do Prof. 89 

Saboya. Parabenizou toda equipe pela exitosa administração. O Sr. Detony disse que a 90 

principal característica desta gestão, para os servidores, foi o diálogo. Disse que tivemos êxito 91 

em relação à implantação da tabela do Plano de Cargos e Vencimentos (PCV), além de 92 

outras vitórias, como a questão física do Campus. Disse que antes tinha vergonha em 93 

convidar pessoas para vir ao Campus, mas agora é bem diferente. Disse que ainda como 94 
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estudante se recorda do Reitor encampar a questão do Restaurante Universitário. Disse 95 

esperar que a Universidade continue neste rumo. Parabenizou o Reitor e equipe. O Prof. 96 

Carlos Henrique disse, em nome do Programa de Mestrado em Cognição e Linguagem, que 97 

estamos muito satisfeitos com as iniciativas ocorridas nos dois últimos anos. Disse que a 98 

UENF tem hoje uma cara de Universidade de Primeiro Mundo. Parabenizou a Administração 99 

e disse que há desafios, mas com os passos dados o caminho ficará mais fácil. Disse que se 100 

no CCH há pessoas que pensam diferente, agora há um novo grupo que chegou com 101 

pensamento que se deve somar. Disse que não há mais a idéia que somos oposição. Disse 102 

que está falando em nome de um grande grupo de pessoas a fim de trabalhar com a 103 

Administração. O Prof. Arnoldo disse, em nome do CBB, que fomos bastante agraciados 104 

devido à postura em prol da meritocracia. Disse que se tivemos condições de fazer algumas 105 

coisas importantes é porque houve apoio irrestrito da Administração. Parabenizou o Prof. 106 

Almy e toda sua equipe. O Reitor agradeceu aos professores. Disse que a polêmica é o 107 

grande desafio e que não concorda apenas com aqueles que com a intenção de atingir o 108 

Reitor o fazem com a instituição, utilizando meios externos para denegrir a imagem da 109 

mesma. Disse que a figura do Reitor passa, mas a instituição fica. Disse ter feito a campanha 110 

junto com o Prof. Abel sempre destacando que trabalhariam em equipe. Disse que queria que 111 

uma pessoa ao menos dissesse que foi perseguido em sua gestão, que não teve viagem 112 

aprovada ou equipamento não comprado. Disse que tem muito a agradecer, pois se teve 113 

algum sucesso é porque pode contar com sua equipe a hora e o dia que fosse. Disse, ainda, 114 

que a gestão não é do Almy, mas de toda equipe. Disse que o trabalho vem lá de trás e tem a 115 

certeza que o Prof. Silvério e equipe terão muito sucesso na gestão. O Prof. Fábio indagou 116 

se o mecanismo para aquisição de equipamentos perdurará. O Reitor respondeu que os 117 

Centros precisam demandar em ordem de prioridade e que, assim, podemos deixar os 118 

processos prontos para que, com o Governo liberando recursos, possamos trabalhar a 119 

aquisição. Disse que o COLEX definiu que os Centros deveriam preparar lista em ordem de 120 

prioridade para abertura de processos. Disse que estes equipamentos importados foram 121 

adquiridos sem a necessidade de licitação, mas os pesquisadores precisavam informar que 122 

somente tais equipamentos, com suas especificidades, serviam. Disse que foram adquiridos 123 

16 equipamentos, num valor total aproximado de R$ 5,9 milhões, que foram importados pela 124 

Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), que emitiu carta de crédito. Disse que a 125 

empresa entrega o equipamento e o pesquisador atesta o recebimento e a SEPLAG efetua o 126 

pagamento. O Prof. Gustavo informou que a Comissão que está tratando do funcionamento 127 

do Restaurante Universitário já se reuniu algumas vezes e serão distribuídos formulários para 128 

busca de informações para a quantificação de pessoas que utilizarão o Restaurante. Disse 129 

que a idéia é o fornecimento de café da manhã, almoço e jantar. O Sr. Roberto perguntou se 130 

já foi definido preço da alimentação. O Prof. Gustavo respondeu que deverá haver valores 131 

diferenciados e por isso há a necessidade da quantificação. Passando ao item 3 da pauta, o 132 

Reitor colocou em apreciação os seguintes convênios: convênio entre a UENF e a CAPES – 133 

processo E-26/050.890/11 – que tem como objetivo a implementação de cursos no âmbito do 134 

Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB. O Coordenador pela UENF é a Pró-Reitoria de 135 

Graduação - aprovado; convênio entre a UENF e a CAPES – processo E-26/050.889/11 – 136 

que tem como objetivo a aquisição de equipamentos e material permanente no âmbito do 137 

Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB. O Coordenador pela UENF é a Pró-Reitoria de 138 

Graduação - aprovado. Passando ao item 4 da pauta, o Reitor colocou em apreciação o 139 

resultado de concurso público para Professor Associado/CCH – CI CCP/CCH nº 021/2011: 140 

aprovados os candidatos Geraldo Márcio Timóteo (1º colocado – média final 9,0) e Lílian 141 
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Ságio Cezar (2º colocado – média final 8,4). A candidata Vera Lúcia Marques não 142 

compareceu ao concurso e o candidato Marcos Augusto de Castro Peres foi reprovado na 143 

prova de didática/conhecimentos. Resultado homologado. Passando ao item 5 da pauta, o 144 

Prof. Marcello Filgueira se ausentou momentaneamente da reunião em virtude do assunto 145 

em questão ser de seu interesse. O Reitor colocou em apreciação o resultado de concurso 146 

público para Professor Titular/CCT – CI CCT nº 48/11: aprovados os candidatos Marcello 147 

Filgueira (1º colocado – média final 9,64) e Ana Lúcia Diegues Skury (2º colocado – média 148 

final 9,36). Resultado homologado. Passando ao item 6 da pauta, o Reitor colocou em 149 

apreciação os perfis de vagas de concursos públicos para Professor Associado constantes nas 150 

seguintes CI’s: CI LAMET nº 015/2011 – perfil aprovado; CI CCT nº 65/11 – perfil aprovado; 151 

CI LSOL nº 020/2011 – perfil aprovado com um voto contrário, do conselheiro Fábio Olivares, 152 

que fez a seguinte declaração de voto: “Voto contrário a este perfil por considerá-lo 153 

ultrapassado”. Passando ao item 7 da pauta, o Reitor colocou em apreciação as seguintes 154 

solicitações de afastamentos para Pós-Doutoramento: Profª Maria Priscila Pessanha de Castro 155 

(CI PROPPG nº 105/2011) – solicitação aprovada; Prof. Omar E. Bailez e Profª Ana Maria 156 

Viana-Bailez (CI PROPPG nº 088/2011) – solicitações aprovadas; Profª Antônia Elenir 157 

Amâncio de Oliveira (CI PROPPG nº 121/2011) – solicitação aprovada. Passando ao item 8 158 

da pauta, o Reitor disse que a UENF completará 18 anos no dia 16 de agosto deste ano e 159 

estamos propondo que todos professores e técnicos que se aposentaram compulsoriamente 160 

sejam homenageados com a Medalha Darcy Ribeiro. A Profª Silvia indagou se serão 161 

somente os que se aposentaram compulsoriamente. Disse que os que se aposentaram por 162 

tempo de serviço também merecem ser homenageados. O Reitor disse que a proposta foi 163 

baseada no critério da compulsória. Disse que até hoje foram 24 (vinte e quatro) servidores 164 

que se aposentaram compulsoriamente. Disse que para alguns casos específicos propostas 165 

podem partir do Laboratório, com os devidos históricos. A Profª Teresa disse que há os que 166 

trabalham por 10 anos e podemos estabelecer, pelo tempo de Universidade, homenageando 167 

aqueles que completarão tempo aqui, não necessariamente na compulsória. O Prof. Saboya 168 

disse que a proposta colocada aqui é que a Medalha Darcy Ribeiro seja concedida ao grupo 169 

dos que se aposentaram compulsoriamente e não para nomes individuais. A Profª Silvia 170 

disse que não é demérito se aposentar por tempo de serviço. O Reitor disse que uma grande 171 

discussão nos últimos anos foi a questão da aposentadoria compulsória. Disse que existem 172 

as aposentadorias por tempo de serviço e por invalidez também, mas o que pensamos neste 173 

momento foi homenagear os aposentados da compulsória. O Prof. Arnoldo disse entender 174 

que o grupo tem o mérito de atingir um ponto que a lei os obriga a se aposentar. Disse que é 175 

oportuno darmos um reconhecimento aos que foram afastados neste momento de suas vidas. 176 

Disse que, por outro lado, a posição da Profª Silvia é importante, mas são questões pontuais. 177 

O Prof. Carlos Henrique disse que se deve julgar a competência e toda vez que alguém 178 

mereça ser laureado que se traga o nome para discutirmos. O Prof. Stumbo disse que há o 179 

caso do Sr. Carlos Ulisses, que não é do quadro permanente, que precisou se afastar. O 180 

Prof. Pedlowski disse que já temos uma norma para a concessão da Medalha Darcy Ribeiro. 181 

Disse que este Conselho terá que se balizar na norma ou então alterá-la. Disse que teremos 182 

tempo para retomarmos esta discussão. Disse que se formos definir hoje, que não seja 183 

apenas para os que se aposentaram compulsoriamente, pois muitos cumpriram longa jornada 184 

e também são merecedores. Disse que no espírito da proposta, que na próxima se contemple 185 

por mérito, mas a proposta é de agradecimento. Lembrou que a Profª Zuleima Faria também 186 

mereceria a honraria, pois ainda não recebeu o merecido agradecimento da Instituição. A 187 

Profª Andréia disse ficar apreensiva que não tenhamos o tempo hábil de fazermos o 188 
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levantamento que deveríamos fazer. Disse que a Medalha é uma honraria que este Conselho 189 

deve definir a cada ano a quem conceder e não definir por uma norma fixa. Disse que ao 190 

citarem a Profª Zuleima Faria se preocupa de não podermos homenagear pessoas como ela 191 

ainda em vida. O Reitor disse acreditar que podemos estabelecer a premiação para a 192 

compulsória, mas as instâncias podem trazer nomes que possam ser incluídos. O Prof. 193 

Henrique considerou que devemos definir que estamos homenageando professores que 194 

dedicaram os últimos anos de vida pública à UENF. O Prof. Saboya disse que a questão não 195 

é analisarmos mérito, mas a proposta é para homenagearmos um grupo, independente de 196 

mérito. Lembrou que esta proposta é para apenas este ano. A Profª Olga disse que a 197 

homenagem é completamente justa, mas há pessoas aposentadas neste grupo que 198 

contribuíram pouco para a Universidade. Disse que apenas homenagear pelo fato de terem 199 

se aposentado na compulsória não estaria contemplando os que contribuíram. O Prof. Fábio 200 

indagou se precisa ser a Medalha Darcy Ribeiro para homenageá-los. O Reitor respondeu 201 

que não necessariamente. Disse que o CONSUNI pode definir o tipo de homenagem, tendo 202 

sido esta apenas uma proposta. A Srª Ana Carolina disse que no caso das licenciaturas o 203 

mérito seria para os professores que mais dão aulas a noite, pois a maioria não quer. 204 

Lembrou que a UENF não abrange somente pesquisa. O Prof. Carlos Henrique observou 205 

que qualquer integrante deste Conselho, que representa toda Universidade, pode trazer um 206 

nome para ser homenageado. A Profª Teresa sugeriu que homenageemos essas pessoas 207 

com placas, pois há outras que merecem também, além de não banalizarmos a concessão da 208 

Medalha Darcy Ribeiro. Disse que os Centros poderiam fazer suas indicações. O Reitor disse 209 

que uma honraria do CONSUNI deve ter critérios estabelecidos pelo próprio CONSUNI. O 210 

Prof. Pedlowski disse que é preciso tomar cuidado com as citadas plaquinhas e que, para a 211 

concessão da Medalha Darcy Ribeiro, quando completamos 18 anos, que seja preparada 212 

com cuidado, com o símbolo da UENF, demonstrando aos homenageados que estão sendo 213 

de fato agraciados. Deixou registrada sua proposta de concessão da Medalha Darcy Ribeiro à 214 

Profª Zuleima Faria. O Sr. Roberto disse que a idéia é meritória, homenageando as pessoas 215 

que por aqui passaram. Disse que é interessante que se faça essa homenagem, mas sugeriu 216 

que não seja pelo tempo de atuação, mas sim pela qualidade. O Reitor concordou que a 217 

Medalha Darcy Ribeiro poderia ser concedida à Profª Zuleima Faria. Disse que os 218 

aposentados e os que atuaram pelo menos por 10 anos na UENF poderiam ser agraciados 219 

com um certificado de reconhecimento institucional e que os Centros trariam nomes que 220 

considerem que são merecedores. O Prof. Pedlowski disse que quando fazemos este tipo de 221 

reconhecimento há nomes que agradam a uns e desagradam a outros. Disse que no 222 

momento que reconhecemos que as pessoas se aposentaram e deram um tempo à UENF, 223 

não temos que discriminar nomes no contexto. Disse que a idéia central é reconhecer o que a 224 

maioria trouxe de positivo para a instituição. O Reitor colocou em apreciação a proposta de 225 

homenagear com certificados de reconhecimento institucional as pessoas aposentadas 226 

compulsoriamente, além de outras pessoas que dedicaram um tempo de atuação à UENF e 227 

que seriam indicadas pelos Centros. A proposta foi aprovada com uma abstenção. Foi 228 

realizada votação secreta para a proposta de concessão da Medalha Darcy Ribeiro à Profª 229 

Zuleima Faria. A proposta foi aprovada por unanimidade. Passando ao item 9 da pauta, o 230 

Reitor disse que a proposta é de se homenagear o Prof. Romeu Vianni, já falecido, dando 231 

seu nome ao Centro de Convivência localizado entre o CCTA e o P4. Disse que o Prof. 232 

Romeu atuou no Laboratório de Tecnologia de Alimentos (LTA) e faleceu quando ainda 233 

atuava na UENF. O Prof. Pedlowski lembrou que o Prof. Romeu participou de todas as 234 

mobilizações ocorridas no Rio de Janeiro. Disse que tem fotografias do Prof. Romeu nessas 235 
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mobilizações e pode disponibilizá-las para a homenagem. Foi realizada votação secreta para 236 

a proposta de dar o nome do Prof. Romeu Vianni ao Centro de Convivência localizado ao lado 237 

do CCTA. A proposta foi aprovada por unanimidade. O Reitor informou que não temos 238 

quorum qualificado para apreciarmos o item 10 da pauta. Passando ao item 11 da pauta, que 239 

trata da minuta de Resolução sobre Bolsa de Incentivo à Produção em Pesquisa, 240 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, foi nomeado relator o Prof. Fábio Lopes Olivares. 241 

Passando ao item 12 da pauta, que trata da perda de mandato de conselheiras do CCH, o 242 

Prof. Stumbo fez a leitura do parecer, emitido pelos Diretores do CBB, CCT e CCTA, que 243 

conclui pela recondução da conselheira Profª Paula Mousinho e a manutenção da perda dos 244 

mandatos das professoras Márcia Leitão e Lana Lage. O Prof. Fábio disse ter lido o parecer 245 

e de fato as ausências comprometeram o andamento do Conselho. Sugeriu a anistia das 246 

conselheiras e que não se admita mais este tipo de conduta. A Profª Silvia indagou qual 247 

atitude em relação à Profª Paula Mousinho, retirada injustamente deste Conselho. Disse que 248 

a Profª Márcia não é mais Chefe de Laboratório e a Profª Lana Lage se encontra de licença. 249 

Disse que se passaram seis meses desde a designação da relatoria. O Reitor disse que há 250 

seis anos debatemos sobre as presenças no Conselho Universitário. Disse que a falta de 251 

quorum qualificado é a única causa para a não finalização de temas em pauta. Disse que 252 

pode haver equívocos de um lado ou de outro, mas mesmo de férias há um suplente 253 

designado. Disse que mesmo os que não tenham suplentes eleitos, os Chefes em exercício 254 

devem representá-los. Disse que o conselheiro precisa ter a responsabilidade de quando for 255 

se ausentar informar e encaminhar o suplente. A Profª Andréia lembrou que depois da perda 256 

de mandato é que finalizamos a discussão do nosso Regimento Interno e aí definimos a 257 

suplência de alguns mandatos. Disse que esta questão foi proveitosa, pois aprendemos com 258 

o fato e incluímos as suplências. Disse que temos duas conselheiras que não estão dispostas 259 

a se reintegrar, mostrando assim que também não era importante para elas na época. Disse 260 

que o parecer foi muito bem feito e nosso trabalho realizado, cabendo a nós reconduzirmos a 261 

Profª Paula Mousinho. O Prof. Arnoldo lembrou que já ocorreram outras perdas de mandato, 262 

como de dois professores e de uma técnica administrativa do CBB. Disse que quando tivemos 263 

todas as documentações foi possível deliberar sobre a questão e emitir o parecer. Disse que 264 

estamos hoje aqui novamente sem quorum qualificado. Disse que a Profª Paula deve ser 265 

reintegrada, mas caberia sim uma chamada de atenção, pois havia três faltas não justificadas, 266 

configurando assim certo desdém. Disse que precisamos tratar este tema com muita dureza, 267 

pois este Conselho precisa ser respeitado. A Profª Teresa agradeceu o parecer, apesar do 268 

longo tempo. Disse que este tempo aguardando o parecer foi um prejuízo não só para o CCH 269 

como para este Conselho. Destacou a importância deste Conselho, com a questão em pauta 270 

tendo sido colocada aqui e resolvida também aqui e, desta forma, se sente satisfeita. Disse 271 

concordar quanto ao resultado do parecer e, em relação à Profª Paula Mousinho, que o 272 

Conselho poderia de alguma forma se desculpar com a professora pelo equívoco ocorrido. 273 

Disse que o fato é que continuamos aqui e reiteradamente não conseguimos quorum 274 

qualificado e hoje, mais uma vez, não temos. Disse não entender por que as pessoas se 275 

candidatam para serem representantes no Conselho e não comparecem e, realmente, 276 

precisamos de uma forma para mudar isso. Disse que o fato grave continua. Disse que o CCH 277 

realizará nova eleição para representante dos Professores Titulares e o novo Chefe de 278 

Laboratório deverá assumir a vaga da Profª Márcia. O Reitor disse que este problema de 279 

ausência penaliza o Conselho e resolvemos estabelecer o Regimento e cobrá-lo. O Prof. 280 

Reginaldo declarou votar a favor do parecer dos relatores. O Prof. Carlos Henrique aprovou 281 

o relato com a recondução da Profª Paula e disse que o Centro deve encaminhar os novos 282 
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representantes. O Reitor colocou em apreciação o parecer dos relatores sobre a perda de 283 

mandato das conselheiras do CCH, que concluiu pela recondução da Profª Paula Mousinho e 284 

a manutenção da perda de mandato das professoras Márcia Leitão e Lana Lage, sendo 285 

aprovado com duas declarações de voto. O Sr. Detony declarou ser favorável à cassação 286 

das três conselheiras, por respeito aos membros que sempre estão presentes às reuniões. O 287 

Prof. Fábio declarou ser favorável ao parecer que reconduz a Profª Paula Mousinho e se 288 

abster nos pareceres que mantêm a perda de mandato das demais professoras. O Reitor 289 

informou que não temos quorum qualificado para discutirmos os itens 13 e 14 da pauta. 290 

Passando ao item 15 da pauta, que trata do Projeto de criação do Curso de Filosofia, foi 291 

nomeado como relator o Prof. Manuel Vazquez. O Reitor informou que não temos mais 292 

quorum simples para apreciarmos os demais itens da pauta. Deixou registrado o falecimento 293 

do Sr. Adailton Rangel. Nada mais havendo a tratar o Reitor encerrou a reunião às 11 horas 294 

e 50 minutos. 295 
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