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ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO 3 

 4 

Aos treze dias do mês de julho de dois mil e onze, no Centro de Convenções, às quatorze 5 

horas, realizou-se a centésima sexagésima quarta reunião extraordinária do Conselho 6 

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

seguintes presenças: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a reunião; Prof. 8 

Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira – Pró-Reitor de 9 

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

Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 11 

Comunitários; Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Prof. Gonçalo Apolinário de 12 

Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Sérgio 13 

Arruda de Moura – Diretor do CCH; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral de 14 

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

Cláudio Roberto Marciano (CCTA); Prof. José Tarcísio Lima Thiebaut (CCTA); Prof. Alexandre 16 

Pio Viana (CCTA); Profª Andréa Cristina Vetö Arnholdt (CBB); Prof. Renato Augusto DaMatta 17 

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

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

Oscar Alfredo Paz La Torre (CCT); Profª Silvia Alicia Martinez (CCH); Prof. Marcos Antonio 20 

Pedlowski (CCH); Profª Paula Mousinho Martins (CCH); Professores Titulares: Prof. Fernando 21 

Saboya Albuquerque Júnior (CCT); Professores Associados: Prof. José Geraldo de Araújo 22 

Carneiro (CCTA); Prof. Fábio Lopes Olivares (CBB); Prof. Marcello Filgueira (CCT); Técnicos 23 

Administrativos: Sr. Detony José Calenzani Petri (CCTA); Sr. Roberto Ottoni Portela Couto 24 

(CCT); Sr. Nelielson Manhães Pessanha (CCH); Discentes da Graduação: Srª Ana Carolina 25 

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

Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação das atas da 27 

161ª, 162ª e 163ª reuniões; 2- Informes; 3- Aprovação de convênios; 4- Enquadramentos e 28 

Progressões por antiguidade e merecimento – Lei 4.800 e Portaria 009/2008; 5- Homologação 29 

do Prof. Paulo Roberto Nagipe como Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários e do Prof. 30 

Gustavo de Castro Xavier como Diretor da Prefeitura da UENF; 6- Proposta Orçamentária 2012; 31 

7- Designação dos membros do Conselho Curador; 8- Alteração do período de realização das 32 

futuras eleições para Diretores de Centro; 9- Criação da Escola de Extensão da UENF – 33 

processo E-26/050.105/10 – parecer da relatoria; 10- Criação da Agência de Inovação – 34 

processo E-26/053.603/09 – parecer da relatoria. Justificaram ausência os professores Carlos 35 

Henrique Medeiros, Olga Lima Tavares Machado, Helion Vargas, Hugo Borsani, Carlos 36 

Augusto Fontes, a técnica administrativa Ana Paula Caputo e o estudante Jaldah Manhães. O 37 

Reitor agradeceu a presença de todos e deu boas vindas aos novos conselheiros. 38 

Desculpou-se pela marcação da reunião para esta data e informou que faremos o possível 39 

para a manutenção do calendário de reuniões. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor 40 

colocou a minuta da ata da 161ª reunião em apreciação, sendo aprovada com nove 41 

abstenções. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor fez os seguintes informes: i) participou 42 

de evento em Brasília na última segunda-feira, 11 de julho, em comemoração pelos 60 anos 43 

da CAPES, com a presença da Presidente Dilma Rousseff e dos Ministros da Educação e da 44 

Casa Civil. Disse que todos demonstraram preocupação com a educação no país e se 45 

mostraram convencidos que o país somente crescerá de fato com o seu povo instruído; ii) a 46 

CAPES lançou novos editais e devemos ficar atentos aos mesmos; iii) em relação ao 47 
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Programa Institucional de Doutorado Sanduíche da CAPES, nós teremos duas bolsas para 48 

cada Programa de Doutorado; iv) os recursos PROAP já foram liberados; v) sobre prêmio 49 

concedido pela Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro (AEERJ) ao 50 

aluno José Luiz Cardoso, orientado do Prof. Saboya, referente a sua tese de Mestrado que 51 

ficou em 1º lugar. A Profª Paula Mousinho falou de sua satisfação por retornar ao CONSUNI 52 

e lamentou terem se passado oito meses para que o erro fosse reparado. O Sr. Detony falou 53 

ao Reitor que a expectativa em relação à nova Administração é muito grande e que, com a 54 

serenidade do Reitor, deseja que seja atendido o que é prioritário para a instituição. Fez a 55 

entrega, como representante dos técnicos administrativos do CCTA no CONSUNI, de 56 

documento ao Reitor. O Reitor solicitou inclusão na pauta de resultado de concurso público e 57 

republicação de edital. A solicitação foi aceita. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor 58 

colocou em apreciação os seguintes convênios: entre a UENF e a CAPES – processo E-59 

26/050.889/11 – que tem como objetivo a aquisição de equipamentos e material permanente 60 

no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB. A coordenação pela UENF ficará 61 

a cargo da Pró-Reitoria de Graduação – aprovado; entre a UENF e a CAPES – processo E-62 

26/050.890/11 – que tem como objetivo a implementação de cursos no âmbito do Sistema 63 

Universidade Aberta do Brasil - UAB. A coordenação pela UENF será da Pró-Reitoria de 64 

Graduação – aprovado com uma abstenção. Passando ao item 4 da pauta, o Reitor 65 

colocou em apreciação a CI CCD 080/2011, com enquadramentos e progressões 66 

diferenciadas dos seguintes docentes: Prof. Gustavo Lazzaro Rezende (enquadramento / 67 

faixa XIV / padrão 2); Prof. José Glauco Ribeiro Tostes (progressão diferenciada / faixa XVIII / 68 

padrão 5); Prof. Marco Antonio Martins (enquadramento / faixa XVIII / padrão 5); Prof. Thiago 69 

Motta Venâncio (enquadramento / faixa XIV / padrão 5); Prof. Vanildo Silveira (progressão 70 

diferenciada / faixa XVI / padrão 5). Os enquadramentos e as progressões diferenciadas 71 

foram aprovados. O Reitor colocou em apreciação a CI CCD 083/2011, com solicitação de 72 

enquadramento da Profª Lana Lage da Gama Lima. O Prof. Edson disse que a CCD ao 73 

examinar esta solicitação aplicou regras de excepcionalidade. Disse que a professora não 74 

atendia alguns requisitos de orientações concluídas, mas a CCD observou que o currículo da 75 

professora contemplava atividades diferenciadas de produção científica e acadêmica que 76 

permitiam que fosse enquadrada no nível de Professor Titular I. O Prof. Fábio indagou se o 77 

olhar especial nesta análise partiu da Comissão Central ou da Comissão Setorial. O Prof. Edson 78 

respondeu que a Comissão Setorial propôs, mas ressaltou os pontos que faltavam. Disse que as 79 

Comissões Setoriais precisam fazer trabalhos mais refinados por que, em alguns casos, há 80 

encaminhamentos com algumas incorreções. O Prof. Fábio sugeriu que haja reuniões das 81 

Comissões Setoriais com a CCD. O Prof. Edson disse que poderão ser realizadas tais reuniões 82 

sim. Colocado em apreciação, o enquadramento da Profª Lana Lage da Gama Lima (faixa 83 

XIX / padrão 5) foi aprovado com uma abstenção. Passando ao item 5 da pauta, o Reitor 84 

colocou em apreciação o nome do Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva como Pró-Reitor de 85 

Extensão e Assuntos Comunitários, sendo homologado por unanimidade. Colocou em 86 

apreciação o nome do Prof. Gustavo de Castro Xavier como Diretor da Prefeitura da UENF, 87 

sendo homologado por unanimidade. Passando ao item 6 da pauta, o Reitor disse que há 88 

sempre desejo de maior discussão sobre a questão do orçamento da Universidade. Disse que 89 

alguns Centros discutiram e encaminharam resultados. Disse que a proposta orçamentária 90 

para 2012 que será apresentada é uma tentativa de busca da excelência acadêmica e da 91 

assistência estudantil. O Prof. Marco Antonio fez a apresentação da proposta orçamentária 92 

para 2012. Disse que a priorização é para pontos como a assistência estudantil e para a 93 

excelência acadêmica. Disse que precisamos estabelecer o Plano Diretor para nossas obras 94 
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e instalações. O Reitor disse que se a reunirá com os Diretores para que os Centros 95 

encaminhem os seus Planos Diretores. Disse que na proposta orçamentária consta o Colégio 96 

de Aplicação e, embora ainda não regulamentado, não impede que discutamos, sendo esta 97 

uma demanda de alguns Centros. Disse que, em caso de regulamentarmos, já constará do 98 

orçamento. A Profª Andrea indagou qual o indicativo do Governo para nossa dedicação 99 

Exclusiva (D.E.). O Prof. Marco Antonio disse ter percebido uma tendência para 100 

implementação do Plano de Cargos e Vencimentos único, o que contemplaria nossa D.E. 101 

Disse que nossa Portaria 009/2008 permite progressão automática, o que impacta no 102 

orçamento. O Reitor informou que em reunião realizada com o Secretário de Ciência e 103 

Tecnologia, Dr. Alexandre Cardoso, o mesmo se mostrou favorável à nossa D.E. Disse estar 104 

otimista em relação a isso. A Srª Ana Carolina indagou se o Auxílio Estudantil só contempla 105 

alunos de Campos ou se engloba os do campus de Macaé. O Prof. Marco Antonio 106 

respondeu que engloba os alunos com matrícula na UENF. O Prof. Henrique indagou se 107 

poderá ser aumentado o valor referente à aquisição da Fazenda Experimental. O Prof. 108 

Manuel disse que há informação que o Colégio Agrícola poderá ser destinado à UENF. Disse 109 

que se de fato passar para a UENF irá aumentar demandas para aquela área e tais 110 

demandas poderiam ser contempladas no orçamento. O Prof. Marco Antonio disse acreditar 111 

que na proposta apresentada há recursos suficientes para se atender tais demandas. O 112 

Reitor disse que caso implantemos a expansão para o Noroeste Fluminense poderemos ter 113 

uma fazenda e que assim não seria necessário aumentar o valor da fazenda experimental no 114 

orçamento. O Prof. Pedlowski disse que nos últimos dois anos a discussão sempre ocorre às 115 

vésperas do encaminhamento ao Governo. Solicitou que no próximo ano possamos discutir 116 

com antecedência. Disse que a forma como foi apresentado aqui o Plano Pluri Anual (PPA), 117 

foi colocando a carroça à frente dos bois. Disse que o representante da UENF na discussão 118 

do PPA foi o Prof. Marco Antonio, que foi quem apresentou aqui e o CONSUNI está apenas 119 

apreciando as demandas e planejamentos. Disse que o PPA, como está agora, é uma 120 

demonstração de vontade e direção da Reitoria. Solicitou que no próximo PPA tenhamos a 121 

dinâmica de discutirmos nos Centros. Disse que ontem encaminhou uma série de pontos 122 

sobre o orçamento para que hoje fossem respondidos. Disse, sobre o Restaurante 123 

Universitário, que ainda terá uma empresa que retomará a obra e há vários defeitos para 124 

serem corrigidos. Disse que gostaria de ter a clareza que o maquinário, que é caro, será 125 

empenhado. Disse que ouviu o cálculo de 600 pessoas para utilizá-lo diariamente, mas 126 

considera este número baixo. Disse que há proposta de obra de construção do Colégio de 127 

Aplicação, mas não sabe onde será construído, nem qual o modelo. Disse que não sabe o 128 

limite de corte do Sistema SIGO para este ano. Disse que há estimativa de Auxílio 129 

Alimentação e Auxílio Creche, mas acha que estes valores já não estão sendo aplicados na 130 

UERJ. Disse, sobre a reposição salarial, que a lógica está errada. Disse que queremos 131 

equiparação com as Instituições Federais. Disse que o salário da UENF é maior que o da 132 

UERJ e deveríamos jogar nossa D.E não no novo valor da UERJ, mas sim no novo salário 133 

nosso. Disse que se vamos solicitar que nossos salários sejam majorados, que seja 36% no 134 

mínimo. Disse que gostaria de enfatizar que o Colégio de Aplicação não foi colocado em 135 

nenhum Colegiado e que fique claro que hoje ao aprovarmos a proposta orçamentária, 136 

estamos fazendo em relação à abertura de uma janela no orçamento e não aprovando o 137 

Colégio de Aplicação. O Reitor disse que o CCTA discutiu internamente o orçamento e 138 

encaminhou sua proposta com antecedência. Disse que deve ser feito um planejamento nos 139 

Centros, dando subsídios à DGA. Disse que, de fato, ao aprovarmos o orçamento aqui não há 140 

garantia que não vá haver cortes. Sobre o Colégio de Aplicação, disse que é um começo de 141 
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discussão e, constando essa possibilidade no orçamento, quando aprovarmos a questão 142 

ficará mais fácil de ser executada. Disse que há tendência no Governo para unificação dos 143 

PCV’s da UERJ, UENF e UEZO. O Prof. Marco Antonio disse, como foi colocado, que o 144 

PPA deveria ser feito de outra forma, a partir dos Centros. Disse que participou de umas 10 145 

reuniões no Rio de Janeiro, mas a sistemática do Governo não permite que façamos melhor. 146 

Disse que procuramos englobar na proposta orçamentária todas as demandas aprovadas nos 147 

Colegiados, à exceção do Colégio de Aplicação, que é uma demanda do Governo. Disse que 148 

a obra do Restaurante Universitário já tem os valores empenhados e estamos trabalhando 149 

para convocar a segunda colocada. Disse que a empresa que executava a obra e teve o 150 

contrato cancelado impetrou algumas ações na justiça. A Profª Ana Beatriz informou que o 151 

quantitativo de 600 pessoas que utilizarão o Restaurante Universitário, refere-se apenas aos 152 

alunos que serão integralmente subsidiados. O Reitor disse que este assunto será debatido 153 

quando da apresentação do resultado do trabalho da comissão que está tratando do 154 

funcionamento do Restaurante Universitário. A Profª Andréa disse que o Governo sempre 155 

nos atropelou, mas já temos uma vivência. Sugeriu que em 2015 discutamos o próximo PPA, 156 

sobre o que foi cumprido do atual e o que ainda precisa ser feito ou podemos, também, 157 

discutirmos a cada ano. Considerou que basearmos a D.E na diferença entre a UENF e a 158 

UERJ será um risco de rebaixarmos a mesma com o índice de 33,2%. O Prof. Edson disse 159 

que a gente percebe que gostaria de gastar nossos recursos dentro de um ano, mas nos 160 

esbarramos na questão da Autonomia de Gestão Financeira. Disse que não sabemos hoje 161 

quanto teremos de recursos no ano que vem. Disse que com a autonomia tem-se a estimativa 162 

para o ano seguinte. O Prof. Fábio solicitou que seja informado aos conselheiros como os 163 

recursos descentralizados estão sendo utilizados. Disse que os referidos recursos poderiam 164 

ser utilizados para pesquisadores visitantes. O Prof. Pedlowski indagou o valor para o 165 

Auxílio Saúde. O Prof. Marco Antonio disse que é de aproximadamente R$ 5 milhões. O 166 

Reitor colocou em apreciação a proposta orçamentária para 2012 (anexada ao final desta 167 

ata), sendo aprovada com três abstenções. O Reitor disse que é preciso ficar registrado o 168 

empenho realizado por toda equipe da DGA na preparação da proposta orçamentária. 169 

Passando ao item 7 da pauta, o Reitor disse que ao encerrar o mandato do Reitor, encerra-170 

se, também, os mandatos dos membros do Conselho Curador. Fez a leitura da atribuição do 171 

Conselho Curador. Disse que precisamos nomear um docente titular e um suplente e, 172 

também, um técnico administrativo titular e um suplente, para a composição do Conselho 173 

Curador da UENF. O Prof. Gonçalo considerou que os membros do Conselho Curador 174 

devem conhecer a rotina da Universidade. Sugeriu o Prof. Arnoldo Rocha Façanha como 175 

titular. Disse que o Prof. Arnoldo tem experiência administrativa, dedicação e excelência 176 

acadêmica. Sugeriu o Prof. Fernando Saboya Albuquerque Junior com suplente. A Profª 177 

Marília sugeriu que o Sr. Maurício Falcão Aguiar seja reconduzido como representante titular 178 

dos técnicos administrativos, pela seriedade, competência e compromisso demonstrados com 179 

a instituição. O Sr. Detony reforçou o nome do Sr. Maurício Falcão, que vem exercendo um 180 

papel muito importante no Conselho Curador. A Profª Marília sugeriu, também, o nome do Sr. 181 

Detony José Calenzani Petri como representante suplente dos técnicos administrativos. O 182 

Prof. Edmilson sugeriu o nome do Sr. Roberto Ottoni Portela Couto como representante dos 183 

técnicos administrativos. Disse que o Sr. Roberto é uma pessoa dedicada e que tem 184 

colaborado bastante com a Universidade. O Prof. Nagipe sugeriu o Sr. Roberto Ottoni como 185 

representante titular dos técnicos administrativos e o Sr. Herval Martinho Ferreira Paes como 186 

representante suplente. Foi realizada eleição secreta para escolha dos representantes 187 

docentes e técnicos administrativos no Conselho Curador. O resultado da eleição para 188 
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escolha dos representantes docentes foi o seguinte: a chapa formada pelo Prof. Arnoldo 189 

Rocha Façanha (titular) e Prof. Fernando Saboya Albuquerque Junior (suplente) teve 25 (vinte 190 

e cinco) votos, havendo ainda 04 (quatro) votos em branco e 01 (um) voto nulo. O resultado 191 

da eleição para escolha dos representantes técnicos administrativos foi o seguinte: a chapa 192 

formada pelo Sr. Maurício Falcão Aguiar (titular) e Detony José Calenzani Petri (suplente) 193 

teve 18 (dezoito) votos; a chapa formada pelo Sr. Roberto Ottoni Portela Couto (titular) e Sr. 194 

Herval Martinho Ferreira Paes (suplente) teve 11 (onze) votos; houve ainda 01 (um) voto em 195 

branco. Mediante o resultado da eleição, foram eleitos para o Conselho Curador da UENF 196 

o Prof. Arnoldo Rocha Façanha, como representante titular dos docentes e Prof. 197 

Fernando Saboya Albuquerque Junior, como representante suplente dos docentes e o 198 

Sr. Maurício Falcão Aguiar, como representante titular dos técnicos administrativos e o 199 

Sr. Detony José Calenzani Petri, como representante suplente dos técnicos 200 

administrativos. O Reitor agradeceu o grande empenho, lisura e dedicação do Prof. José 201 

Geraldo durante seu mandato como representante dos docentes no Conselho Curador. O 202 

Prof. José Geraldo agradeceu a confiança deste Conselho. Disse que foi uma tarefa 203 

trabalhosa, mas gratificante. Disse que acompanhou as atividades com o maior empenho 204 

possível e felizmente em todos processos analisados, quanto a lisura, não encontrou 205 

nenhuma irregularidade. Disse que se debruçaram na análise dos processos dos Centros de 206 

Convivência e não foi encontrado nenhum impedimento do ponto de vista legal. Disse ter feito 207 

o maior de seus esforços e agradeceu por estes quatro anos de confiança. Disse que o 208 

registro de suas atividades consta em ata. O Reitor colocou em apreciação a CI CCT nº 209 

88/11, com resultado de concurso público para Professor Titular/CCT, na área “Física da 210 

Matéria Condensada Experimental”. Foi aprovado o candidato Marcelo Gomes, com média 211 

final 9,36. O resultado foi aprovado. O Reitor colocou em apreciação a CI 212 

LESCE/CCH/UENF nº 67/11, com solicitação de republicação de edital de concurso público 213 

para Professor Titular de Sociologia/CCH, sendo aprovada. O Reitor informou que temos 214 

mais três pontos de pauta, mas não temos quorum qualificado. Nada mais havendo a tratar, o 215 

Reitor encerrou a reunião às 17 horas e 20 minutos. 216 

 217 

 218 

 219 

       Prof. Silvério de Paiva Freitas                                Carlos André Pereira Baptista           220 

                        Reitor                                                               Secretário ad hoc                                                                     221 


