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ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO 3 

 4 

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e onze, no Centro de Convenções, às 5 

quatorze horas, realizou-se a centésima sexagésima sexta reunião ordinária do Conselho 6 

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

seguintes presenças: Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor, que presidiu a reunião; Prof. 8 

Antonio Teixeira do Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Ana 9 

Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Manuel Vazquez Vidal Júnior – Diretor do 10 

CCTA em exercício; Prof. Renato Augusto DaMatta – Diretor do CBB em exercício; Prof. 11 

Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Sérgio Arruda de Moura – Diretor do CCH; Prof. 12 

Marco Antonio Martins – Diretor Geral de Administração; Chefes de Laboratório: Profª 13 

Marinete Pinheiro Carrera (CCTA); Prof. Cláudio Roberto Marciano (CCTA); Prof. José 14 

Tarcísio Lima Thiebaut (CCTA); Prof. Alexandre Pio Viana (CCTA); Profª Célia Raquel Quirino 15 

(CCTA); Profª Andréa Cristina Vetö Arnholdt (CBB); Profª Olga Lima Tavares Machado (CBB); 16 

Prof. Arnoldo Rocha Façanha (CBB); Profª Marília Amorim Berbert de Molina (CBB); Profª 17 

Valdirene Moreira Gomes (CBB); Prof. Luis Augusto Hernandez Terrones (CCT); Prof. André 18 

Luis Policani Freitas (CCT); Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre (CCT); Prof. Viatcheslav 19 

Ivanovich Priimenko (CCT); Profª Silvia Alicia Martinez (CCH); Prof. Marcos Antonio 20 

Pedlowski (CCH); Profª Paula Mousinho Martins (CCH); Professores Associados: Prof. José 21 

Geraldo de Araújo Carneiro (CCTA); Prof. Fábio Lopes Olivares (CBB); Prof. Marcello 22 

Filgueira (CCT); Prof. Carlos Henrique M. de Souza (CCH); Técnicos Administrativos: Sr. 23 

Detony José Calenzani Petri (CCTA); Sr. Roberto Ottoni Portela Couto (CCT); Srª Ana Paula 24 

de L. Caputo Martins (CCH); Discentes da Graduação: Sr. Jaldah Manhães Correa; 25 

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 das 27 

162ª, 163ª e 164ª reuniões; 2- Informes; 3- Aprovação de convênios; 4- Enquadramentos e 28 

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

afastamentos para estágio Pós-Doutoral: Profª Teresa de Jesus Peixoto (processo E-30 

26/050.175/11); Profª Simonne Teixeira (processo E-26/050.936/11); 6- Normatização de 31 

critérios para título de Professor Emérito – processo E-26/053.334/07; 7- Alteração do período 32 

de realização das futuras eleições para Diretores de Centro; 8- Criação da Escola de Extensão 33 

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

Inovação – processo E-26/053.603/09 – parecer da relatoria; 10- Critérios mínimos para 35 

encerramento de convênios – processo E-26/053.256/09; 11- Normas para constituição e 36 

regulamentação de Núcleos na UENF – processo E-26/053.284/06; 12- Assuntos diversos. 37 

Justificaram ausência os professores Carlos Eduardo de Rezende e Fernando Saboya. O 38 

Prof. Edson agradeceu a presença de todos e informou que o Reitor se encontra na UFMG 39 

participando de avaliações de cursos. Passando ao item 1 da pauta, o Prof. Edson colocou 40 

em apreciação as seguintes minutas de atas: Ata da 162ª reunião – aprovada; Ata da 163ª 41 

reunião – aprovada; Ata da 164ª reunião – aprovada com três abstenções. O Sr. Roberto 42 

solicitou que as matérias referentes à pauta da reunião sejam encaminhadas com uma 43 

semana de antecedência para melhor análise. Passando ao item 2 da pauta, o Prof. Edson 44 

informou que os eventos pelos 18 anos da UENF foram iniciados na última sexta-feira, 45 

quando foi realizado show de Wagner Homem sobre a vida e obra de Chico Buarque. Disse 46 

que na segunda-feira passada aconteceu o Festival de Talentos, com premiações para os 47 
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vencedores, sendo que os prêmios foram entregues durante a Sessão Solene do Conselho 48 

Universitário realizada na última terça-feira. Informou que na referida Sessão Solene foram 49 

homenageados vários docentes e servidores técnicos administrativos aposentados e que em 50 

muito contribuíram para a UENF. A Profª Silvia disse que a Sessão Solene foi muito 51 

prestigiada e teve uma boa repercussão. Disse que devemos ter cuidado apenas com a 52 

preparação do cerimonial. O Prof. DaMatta informou que o Prof. Isaac Roitman virá a UENF 53 

participar de banca no CBB e a idéia do Diretor é de se fazer a entrega do certificado de 54 

homenagem ao referido professor antes do início da banca. O Prof. Carlos Henrique disse 55 

que faltou apenas uma síntese sobre os homenageados durante a Sessão Solene. O Prof. 56 

Edson agradeceu as sugestões e disse que trabalharemos para melhorar. Agradeceu, 57 

também, o trabalho realizado pelo Prof. Vanildo Silveira, Srª Márcia Gama e Sr. Gustavo 58 

Smiderle, para a realização dos eventos pelos 18 anos da UENF. Informou que a UENF 59 

constituiu uma Comissão de Internacionalização, mas fomos atropelados pelo Programa 60 

Ciência Sem Fronteiras do Governo Federal. Disse que a pauta de reuniões sobre 61 

internacionalização tem sido muito extensa. Informou que o Prof. Logullo participou na UFRRJ 62 

do 1º Encontro de Assessorias de Internacionalização. Disse que deverá ser criado um link na 63 

página da UENF para divulgação do que está acontecendo sobre internacionalização. O Prof. 64 

Priimenko informou sobre a realização do IX ENEGEP, que aconteceu de 22 a 26 de agosto. 65 

O Prof. Pedlowski informou que no dia 23 de agosto, às 12 horas, acontecerá na ALERJ 66 

apresentação de parecer dos deputados Sabino e Rodrigo Neves sobre proposta de mudança 67 

da Lei da UENF. Disse que soube que o Deputado Sabino queria mudar o nome da UENF, 68 

retirando o nome de Darcy Ribeiro, e se preocupa que, além do nome, queiram alterar 69 

também o funcionamento, além de outras coisas. Indagou se alguém da Reitoria participará 70 

deste evento na ALERJ. O Prof. Edson disse que durante a realização de uma Audiência 71 

Pública um Deputado havia mencionado quanto à possibilidade de inserção de mais um “N” 72 

no nome da UENF, por conta do Noroeste Fluminense. Disse que estamos atentos a fatos 73 

como estes. Passando ao item 3 da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação os 74 

seguintes convênios: convênio entre a UENF, PETROBRAS e FUNDENOR (processo E-75 

26/051.448/11), que tem como objetivo a união de esforços dos partícipes para o 76 

desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado “Avaliação do desempenho de coupons de 77 

corrosão e desenvolvimento de técnica de caracterização de pites de corrosão em coupons”. 78 

O coordenador pela UENF é o Prof. Ângelus Giuseppe Pereira da Silva – aprovado; convênio 79 

entre a UENF e TRANSPETRO (processo E-26/051.079/11), que tem como objetivo promover a 80 

retirada dos sagüis do Terminal da Ilha D’Água/RJ. O coordenador pela UENF é o Prof. Carlos 81 

Ramon Ruiz-Miranda – aprovado. Passando ao item 4 da pauta, o Prof. Edson colocou em 82 

apreciação o processo E-26/051.588/11, com enquadramentos dos seguintes docentes: 83 

Clóvis de Paula Santos (faixa XVII / padrão 3); Hernan Maldonado Vasquez (faixa XVIII / 84 

padrão 5); Leandro Rabello Monteiro (faixa XVII / padrão 5); Roseane Marchezi Misságia 85 

(faixa XVI / padrão 3); Silvério de Paiva Freitas (faixa XVIII / padrão 5). Os enquadramentos 86 

foram aprovados. Colocou em apreciação a CI CCD 090/2011, com retificação de faixa e 87 

padrão do enquadramento do Prof. André de Oliveira Carvalho. Disse que por erro de digitação 88 

havia sido aprovado faixa XV e padrão 4, mas o correto é faixa XV e padrão 1. A retificação foi 89 

homologada. Passando ao item 5 da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação o pedido 90 

de afastamento para estágio Pós-Doutoral da Profª Teresa de Jesus Peixoto, no Groupe de 91 

Géographie et Histoire des Territoires, de I' Environnement, des Ressources ET des Sociétés 92 

(GGH-TERRES), da École des Hautes Études em Sciences Sociales, Paris, França, no 93 

período de 01 de novembro de 2011 a 31 de outubro de 2012, conforme processo E-94 
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26/050.175/11. O pedido de afastamento foi aprovado. Colocou em apreciação o pedido de 95 

afastamento para estágio Pós-Doutoral da Profª Simonne Teixeira, na ESCUELA DE 96 

ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS, Sevilha, Espanha, no período de 01 de setembro de 97 

2011 a 31 de agosto de 2012, conforme o processo E-26/050.936/11. A solicitação foi 98 

aprovada com uma abstenção. Passando ao item 6 da pauta, o Prof. Edson disse que o 99 

Prof. José Geraldo havia encaminhado proposta sobre concessão de título de Professor 100 

Emérito e que haviam sido nomeados relatores os professores Arnoldo Façanha e Ailton M. 101 

de Carvalho. A palavra foi passada ao Prof. Arnoldo, que explanou sobre seu parecer. Disse 102 

que a questão foi analisada quando o Prof. Ailton ainda estava na ativa. Disse acreditar que é 103 

necessária nova relatoria. O Prof. Edson disse que não temos quorum qualificado para votar 104 

a matéria, mas podemos discutir e definir relatoria. O Prof. Pedlowski sugeriu que não seja 105 

feita a leitura inteira do parecer, citando apenas os pontos centrais. O Prof. Arnoldo disse 106 

que a extensão não estava inserida na proposta inicial. Fez a leitura de sua proposta. O Prof. 107 

Marco Antonio sugeriu destaques no documento em vigor para discutirmos. Lembrou que 108 

quorum qualificado é necessário quando há casos de alterações no Regimento. O Prof. José 109 

Geraldo disse que a UENF tem bom conceito nacional e devemos ter o cuidado em não 110 

concedermos honrarias a pessoas que não mereçam. Ficou definido que o Prof. Arnoldo 111 

destacará as propostas de alterações na Resolução em vigor sobre concessão de 112 

Título de Professor Emérito. O Prof. Pedlowski disse que gostaria de requerer análise 113 

jurídica sobre um dos pontos que requer quorum qualificado, que trata da alteração no 114 

período de realização das próximas eleições para Diretor de Centro. Disse que consta no 115 

Estatuto parágrafo que cita que nenhum conselheiro poderá votar em pontos de seu 116 

interesse. Sugeriu que seja solicitado parecer da ASJUR para que já tenhamos a posição na 117 

próxima reunião. O Prof. Edson disse que a solicitação será aceita. Disse que na consulta 118 

levaremos em consideração que este item é ponto de pauta desde antes das eleições para 119 

Diretor. Solicitou a inclusão de dois novos itens em assuntos diversos, sobre a criação da 120 

Diretoria de Informação e Comunicação e homologação de resultados de concurso público 121 

para Professor Titular do CBB. Desculpou-se por não ter solicitado a inclusão no início da 122 

reunião. Informou que não há quorum qualificado para tratar dos itens 7, 8 e 9. Passando ao 123 

item 10 da pauta, sobre critérios mínimos para encerramento de convênios, o Prof. Edson 124 

disse que tivemos um parecer do Prof. Carlos Eduardo de Rezende, como relator do 125 

CONSUNI, e outro parecer do Prof. Ronaldo Paranhos, esclarecendo pontos levantados pelo 126 

relator. Disse que foi elaborada minuta que foi discutida e aprovada no COLAC. Disse que 127 

existe um parecer da ASJUR, solicitando pequenas adequações, que já foram feitas. O Prof. 128 

Pedlowski disse que este documento chegou ontem às 18h30. Disse que leu e não percebeu 129 

diferença. Perguntou se há alguma modificação conceitual. O Prof. Paranhos respondeu que 130 

não, apenas de forma. O Sr. Roberto perguntou se houve erro da ASJUR em encaminhar ao 131 

CONSUNI. O Prof. Pedlowski disse que não considera erro encaminhar ao CONSUNI e sim 132 

ter voltado primeiro ao COLAC. O Prof. Edson colocou em apreciação a Resolução que trata 133 

de critérios mínimos para encerramento de convênios, sendo aprovada por unanimidade. 134 

Passando ao item 12 da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação o resultado do 135 

concurso público para 01 vaga de Professor Titular do LBR/CBB, para a área Imunobiologia 136 

de Doenças Infecciosas e Parasitárias, sendo aprovada a Profª Andrea Cristina Veto Arnholdt, 137 

com média 9,23. O resultado foi homologado. Colocou em apreciação o resultado de 138 

concurso público para 01 vaga de Professor Titular do LFBM/CBB, para a área Fisiologia e 139 

Bioquímica de Microorganismos, sendo aprovado em primeiro lugar a Profª Valdirene Moreira 140 

Gomes, com média final 9,45, e em segundo lugar o Prof. Arnoldo Rocha Façanha, com 141 
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média 9,28. O resultado foi homologado. O Prof. Edson colocou em discussão a criação da 142 

Diretoria de Informação e Comunicação (processo E-26/051.428/11). O Prof. Amaral disse 143 

que o momento é alvissareiro e que a informação e comunicação é um sistema nevrálgico 144 

para a Instituição. Disse que a proposta mexerá com a atmosfera da Universidade. 145 

Considerou o parecer emitido pelo Prof. Sergio Arruda como muito zeloso. O Prof. Edson 146 

disse que o Prof. Sergio Arruda solicitou que fosse implementada a Editora da UENF e que a 147 

mesma seja incorporada na proposta da Diretoria. O Prof. Arnoldo disse que é fundamental 148 

estruturarmos esta questão, que é um gargalo hoje. Indagou se já poderemos votar. O Prof. 149 

Edson respondeu que não, que é preciso tempo para que todos analisem a proposta e que 150 

precisamos de relatoria. A Profª Olga disse, em relação à proposta, que se preocupa em 151 

ocuparmos o único cargo de Diretor que temos vago, em detrimento a uma possível Diretoria 152 

Acadêmica. O Prof. Edson disse que há várias coisas que precisamos fazer, mais 153 

professores, mais técnicos e mais cargos. Disse que precisamos articular para solicitar mais 154 

cargos junto à ALERJ. O Prof. Pedlowski disse que não é entusiasta de criação de mais 155 

Diretorias, pois precisamos pensar em atividades-meio e atividades-fim. Disse que pode 156 

imaginar que se tenha aqui terceirização de limpeza e segurança, mas criar Diretoria já com 157 

pensamento de terceirizar serviços requer discussão. Disse, sobre a inserção da editora 158 

dentro da Diretoria, que a Editora tem estrutura e vivência própria. Disse que se quisermos 159 

dar vida à Editora precisamos que tenha vida autônoma. O Prof. Sérgio Arruda disse que 160 

assumiu a elaboração da minuta devido à cobrança que há quanto ao Sistema Acadêmico. 161 

Disse que considerou uma Diretoria Técnica na essência. Disse que foi constituído um grupo 162 

de trabalho e afirmou que está muito entusiasmado com a Editora. O Sr. Roberto Couto 163 

disse que as pessoas que chegam aqui na UENF não sabem exatamente aonde ir, não há 164 

indicações e esta é uma deficiência na comunicação. Disse que seria interessante que as 165 

pessoas fossem recebidas na entrada com as informações pertinentes. O Prof. Carlos 166 

Henrique disse que a questão é de sua área de pesquisa. Disse que os Sistemas 167 

Acadêmicos de outras instituições são todos terceirizados, inclusive nas instituições públicas. 168 

O Prof. Policani disse que não temos um corpo de profissionais para atender a questão 169 

sobre o desenvolvimento do Sistema Acadêmico. Indagou como a coisa funcionaria sem a 170 

massa crítica e a massa braçal. Afirmou que alguém tem que executar o serviço. O Prof. 171 

Amaral disse que quer se ater à Editora. Disse que havendo aprovação será necessário 172 

Editor Chefe e Editor Científico. Disse que a Editora precisará trabalhar de forma coordenada, 173 

sendo criada com caráter interdisciplinar e precisará ser criada logística para alavancar as 174 

revistas. O Prof. Arnoldo disse que as preocupações do Prof. Policani não são de hoje. Disse 175 

que a coisa não progredirá sem um conselho debruçado na questão. Considerou que é 176 

indiscutível a necessidade da Diretoria. Disse que na editoria científica a coisa mais difícil é 177 

ter alguém que cuide apenas da logística. Disse que sem isso a revista falha. Disse que com 178 

a Diretoria os editores ficam livres para trabalhar de forma autônoma. O Prof. Edson disse 179 

que foi uma discussão prévia bastante útil. Solicitou que os conselheiros que fizeram 180 

sugestões encaminhem ao relator que será nomeado. Foram nomeados relatores os 181 

professores Gonçalo Apolinário e Carlos Henrique Medeiros. Nada mais havendo a tratar, 182 

o Prof. Edson encerrou a reunião às 16 horas. 183 

 184 

 185 

 186 

       Prof. Edson Correa da Silva                                Carlos André Pereira Baptista           187 

                   Vice-Reitor                                                          Secretário ad hoc                                                                     188 


