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ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO 3 

 4 

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

quatorze horas, realizou-se a centésima sexagésima sétima reunião ordinária 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. Antonio Teixeira do Amaral Junior – Pró-Reitor de 9 

Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. 10 

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

Manuel Vazquez Vidal Júnior – Diretor do CCTA em exercício; 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: Profª Marinete Pinheiro Carrera (CCTA); Prof. Cláudio 15 

Roberto Marciano (CCTA); Prof. Fábio Cunha Coelho (CCTA); Profª Andréa Cristina Vetö 16 

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

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

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

Alfredo Paz La Torre (CCT); Prof. Viatcheslav Ivanovich Priimenko (CCT); Profª Silvia Alicia 20 

Martinez (CCH); Profª Paula Mousinho Martins (CCH); Prof. Hugo Alberto Borsani Cardozo 21 

(CCH); Professores Titulares: Prof. Pedro Wladimir do Vale Lyra (CCH); Professores 22 

Associados: Prof. Aldo Durand Farfan (CCT); Prof. Carlos Henrique M. de Souza (CCH); 23 

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

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

(CCH); Convidados: Sr. Antônio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Arnoldo 26 

Rocha Façanha e Sr. Maurício Falcão - representantes no Conselho Curador; Sr. Carlos 27 

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

atas das 165ª e 166ª reuniões; 2- Informes; 3- Aprovação de convênios; 4- Enquadramentos e 29 

Progressões por antiguidade e merecimento – Lei 4.800 e Portaria 009/2008; 5- Recurso a 30 

processo de avaliação de desempenho e qualidade – processo E-26/050.217/09; 6- Solicitação 31 

de alteração no período de afastamento para estágios Pós-Doutoral – CI LEF 087/11; 7- Perfil de 32 

vaga de concurso público para Professor Associado – CI CCT/LCMAT nº 104/2011; 8- Perfil de 33 

vaga de concurso público para Professor Titular – CI LEF nº 81/2011; 9- Resultado de concurso 34 

público para Professor Associado do LCMAT – CI CCT nº 136/1; 10- Alteração do período de 35 

realização das futuras eleições para Diretores de Centro; 11- Criação da Escola de Extensão da 36 

UENF – processo E-26/050.105/10 – parecer da relatoria; 12- Criação da Agência de Inovação 37 

– processo E-26/053.603/09 – parecer da relatoria; 13- Normatização de critérios para título de 38 

Professor Emérito – processo E-26/053.334/07 – parecer da relatoria; 14- Normas para 39 

constituição e regulamentação de Núcleos na UENF – processo E-26/053.284/06; 15- 40 

Resolução de criação da Diretoria de Informação e Comunicação – processo E-26/051.428/11 41 

- parecer da relatoria; 16- Normas da Graduação; 17- Assuntos diversos. Justificaram 42 

ausência os professores Fábio Olivares, José Tarcísio Thiebaut, Alexandre Pio Viana, Carlos 43 

Eduardo de Rezende e o estudante Jaldah Corrêa. O Reitor agradeceu a presença de todos. 44 

Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação as seguintes minutas de atas: 45 

Ata da 165ª reunião – aprovada com quatro abstenções; Ata da 166ª reunião – aprovada 46 

com quatro abstenções. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor informou que foram 47 
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realizados na UENF importantes eventos: i) 1ª Mostra Tecnológica para Estágio e Emprego 48 

de Campos, organizada pelo CCT e com mais de 1000 participantes; ii) 3ª Mostra de 49 

Extensão UENF/IFF/UFF e 11ª Mostra de Pós-Graduação da UENF, que aconteceram 50 

durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia; iii) 7ª Semana do Produtor Rural da 51 

UENF. O Prof. Nagipe disse que participou da abertura da 7ª Semana do Produtor Rural da 52 

UENF, evento que ofereceu 53 minicursos. Disse que a Mostra de Extensão foi um sucesso, 53 

inclusive com a importante participação do IFF e da UFF. Enfatizou que a união entre a 54 

extensão e a pós-graduação tem tudo para dar certo. Disse que foi sua primeira experiência 55 

na extensão e que gostaria de registrar a colaboração de toda sua equipe. O Prof. Amaral 56 

disse que a 11ª Mostra de Pós-Graduação contou com apresentação de 422 banners e foi 57 

encerrada com a realização de Mesa Temática sobre Internacionalização. Agradeceu à sua 58 

equipe e, também, à Extensão, Graduação e Reitoria. O Prof. Edmilson informou que a 1ª 59 

Mostra Tecnológica para Estágio e Emprego de Campos foi uma iniciativa do CCT e teve 60 

2080 inscrições. Disse que o evento foi um sucesso e gostaria que as próximas Mostras 61 

fossem estendidas aos demais Centros. Disse que foi discutido conjuntamente o 62 

desenvolvimento da região, que já está ocorrendo, seja em função do pré-sal como também 63 

do Porto do Açu. Agradeceu a Reitoria, Prefeitura do Campus e ASTRAN. O Reitor informou 64 

que terá início na próxima segunda-feira, 24 de outubro, a 5ª Semana do Servidor da UENF, 65 

se estendendo até 27 de outubro. Disse que é uma semana preparada para todos servidores, 66 

docentes e técnicos administrativos. O Prof. Gustavo informou que a Prefeitura da UENF 67 

terminou o orçamento para abertura do edital de licitação para as obras que faltam no 68 

Restaurante Universitário. Disse que as obras devem se reiniciar em 2012 e, pelo 69 

cronograma, devem durar oito meses. Informou que a obra de acessibilidade está com 30 a 70 

35% concluída. Disse que o novo acesso de saída, próximo a guarita central, deverá ser 71 

liberado na próxima semana. A Profª Andréa indagou se a empresa que não terminou a obra 72 

do Restaurante Universitário foi multada. O Prof. Gustavo disse que a empresa entrou com 73 

processo judicial alegando que ainda teria recursos a receber. Disse que a Assessoria 74 

Jurídica emitiu parecer dizendo que já podemos abrir nova licitação, em que pese o processo 75 

jurídico citado anteriormente. Informou que a UENF também abriu processo, pois a referida 76 

empresa deverá pagar multa. O Reitor informou que tem participado de reuniões no Rio de 77 

Janeiro sobre a criação de Consórcio das Universidades Públicas do Estado do Rio de 78 

Janeiro, incluindo os IFF’s. Disse que com o consórcio haverá possibilidade de aumento da 79 

mobilidade estudantil, facilidade para captação de recursos, maior produção e mobilidade 80 

artística e cultural. Disse que está sendo tratado um protocolo de intenções. Disse que a 81 

estimativa é de 11 associadas. Disse que o Ministro da Educação, Fernando Haddad, será 82 

convidado para discutir as vantagens do possível consórcio. Disse que a questão será 83 

discutida nos Colegiados. Informou que estamos tratando de questões como auxílio-creche e 84 

auxílio-alimentação. Sobre a tabela salarial, disse que fizemos as devidas justificativas 85 

solicitadas e devolvemos o processo ao Governo do Estado. O Sr. Detony disse que este 86 

assunto tem causado inquietação na comunidade universitária e um desgaste desnecessário 87 

e que essas justificativas deveriam ser divulgadas. Disse que este conselho tem a 88 

responsabilidade nesse assunto, pois foi no próprio há dois anos que se iniciou a discussão 89 

das distorções. Disse que a solicitação encaminhada à SEPLAG era de correção da tabela 90 

salarial, mas no parecer a SEPLAG alerta que não há clareza, coerência, entre o que está 91 

escrito no escopo do processo com os valores salariais da tabela e pede justificativa a UENF. 92 

Disse que a preocupação é que este mês é que deverão ser apresentadas emendas ao 93 

orçamento na ALERJ. Perguntou sobre a melhor saída para que esta demanda chegue até a 94 
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ALERJ. O Reitor disse que foi feita justificativa técnica referente à tabela salarial, defendendo 95 

o que foi aprovado pelo Conselho Universitário. Disse que fomos procurados pela ADUENF 96 

para informarmos o impacto referente ao auxílio-creche e auxílio alimentação, além da 97 

Dedicação Exclusiva (DE). Disse que os professores atuam em regime de DE, mas não 98 

recebem pela mesma. O Sr. Detony disse que este representante sempre informou que a 99 

discussão era baseada nas distorções existentes na tabela salarial, diferentemente do 100 

parecer emitido pelo Governo no processo, onde consta que seria uma reposição salarial 101 

generalizada. O Reitor disse que o Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia informou 102 

que haverá estudo, por uma comissão, sobre a possibilidade de haver um Plano de Cargos e 103 

Vencimentos Único para as três universidades estaduais. Disse que a decisão sobre 104 

aderirmos ou não ocorrerá em nossos Colegiados. Informou que foi encaminhada ao 105 

Presidente da Comissão de Educação da ALERJ, Deputado Comte Bittencourt, informações 106 

sobre as tabelas salariais da UENF (a atual e a que pleiteamos). A Profª Andréa disse que, 107 

segundo informações da ADUENF, será provocada pelo Deputado Comte Bittencourt uma 108 

reunião com os Secretários de Estado de Planejamento e Gestão e de Finanças. O Reitor 109 

disse que devemos trabalhar sempre em busca de nossas melhorias. Informou que por meio 110 

de convênio com o INEA foi adquirido um radar meteorológico. Disse que a questão será 111 

tratada com o LENEP e LAMET para que a instalação do radar seja feita em Macaé. A Profª 112 

Ana Beatriz informou, sobre o processo de seleção para bolsa sanduíche da graduação, que 113 

um problema que estamos enfrentando é a barreira da língua. Disse que estamos na segunda 114 

etapa da seleção para as bolsas do CNPq, cujo edital não consta exigência de proficiência, 115 

sendo esta fornecida pela própria instituição. Disse que há necessidade de um orientador 116 

para acompanhar os estudos. Solicitou apoio para divulgação e informou que os detalhes 117 

estão na página da UENF. O Prof. Edson disse que a Profª Beatriz detalhou bem a questão. 118 

Disse que todos os outros Programas continuam vigorando, sendo o Programa Ciência Sem 119 

fronteiras um programa adicional. Disse que este projeto tem um conjunto de nuances. 120 

Informou que participou no dia de ontem na UENF de uma mesa redonda sobre 121 

Internacionalização, com a presença da Coordenadora para Eventos Internacionais da UERJ. 122 

Disse que temos participado de diversas reuniões sobre internacionalização e precisamos 123 

avançar institucionalmente na UENF. Disse que provisoriamente a Vice-Reitoria está atuando 124 

na questão, e já há uma Comissão nomeada pelo Reitor. Disse que marcaremos encontros 125 

nos Centros com gestores para passar informações, ouvir e esclarecer dúvidas. Disse que é 126 

uma tentativa de passar aos gestores as informações importantes. Disse que depois será 127 

avaliada a possibilidade de uma reunião geral. Disse que já participamos de eventos 128 

nacionais e internacionais, como em Copenhagen, que tinha um stand financiado pelo 129 

Governo do Estado e estiveram presentes, além da UENF, a UERJ, PUC/Rio e UFRJ. 130 

Informou que várias instituições estrangeiras nos procuraram durante este evento para 131 

acordos de cooperação. A Profª Olga perguntou se há preocupação da instituição em 132 

resolver esta dificuldade da língua. O Prof. Nagipe disse a Escola de Extensão seria uma 133 

solução para esta questão. A Profª Ana Beatriz disse que certamente a postura da 134 

universidade deve ser tomada com bastante seriedade. Disse que estamos tentando resolver 135 

a questão. O Prof. Edson disse que esta dificuldade é geral. Disse que precisamos ser 136 

criativos para tentar resolver emergencialmente. O Reitor disse que uma das possibilidades é 137 

abertura de editais de extensão para contratar professores emergencialmente. A Profª Silvia 138 

disse que o CCH poderia resolver a questão, mas o Centro não tem profissionais suficientes 139 

para suprir as demandas. Disse que novas vagas para técnicos de nível superior poderiam 140 

ajudar, além de mais professores. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor colocou em 141 



     

 

 

                                       REITORIA 
 

_______________________________________________________________________   

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - 28013-602 
Tel.: (22)  2739–7003 - Fax: (22) 2739-7173 - correio eletrônico: reitoria@uenf.br 

 

 

apreciação os seguintes convênios: convênio entre a UENF e PETROBRAS (processo E-142 

26/051.694/11), que tem como objetivo promover o fortalecimento e consolidação dos 143 

Programas de Graduação, Mestrado e Doutorado, em temas relacionados ao Programa de 144 

Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo desenvolvidos por meio do Programa de 145 

Formação de Recursos Humanos - PRH. O coordenador pela UENF é o Prof. André Duarte 146 

Bueno – aprovado; convênio entre a UENF, PETROBRAS e Fundação BioRio (processo E-147 

26/052.006/11), que tem como objetivo união de esforços dos partícipes para o desenvolvimento 148 

do Projeto de P&D intitulado “Estudo da Resistividade Espectral (Modelo de Dias) em 149 

Testemunhos de Bacias Petrolíferas em Busca de Correlação desta Função com Parâmetros 150 

Petrofísicos Dinâmicos”. O coordenador pela UENF é o Prof. Fernando Sérgio de Moraes - 151 

aprovado; convênio entre a UENF e a CAPES (processo E-26/051.988/11), que tem como 152 

objetivo conceder apoio financeiro com a finalidade de viabilizar cursos para a formação inicial e 153 

continuada no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil. A coordenação pela UENF será 154 

do Núcleo do CEDERJ na UENF/Pró-Reitoria de Graduação – aprovado. Passando ao item 4 155 

da pauta, o Reitor colocou em apreciação a CI CCCTA 029/2011, com as seguintes 156 

progressões diferenciadas de técnicos administrativos: Alcilene Andrade dos Santos Lopes 157 

(faixa III / padrão 5); João Tavares de Souza Filho (faixa VI / padrão 5); Jodir Pereira de 158 

Souza Filho (faixa IX / padrão 5); Marcelo da Paixão Azeredo (faixa III / padrão 5); Márcio 159 

Toledo Barreto (faixa IX / padrão 5); Marta Trovo do Prado Gobo (faixa IX / padrão 5); Nilson 160 

Marinho de Souza (faixa III / padrão 5); Paulo Roberto Moreira (faixa XIII / padrão 5); Rodrigo 161 

Soares Manhães (faixa XIII / padrão 5); Sérgio Cordeiro de Freitas (faixa III / padrão 5); 162 

Solange de Oliveira Reis (faixa XIII / padrão 5). As progressões diferenciadas foram 163 

aprovadas. Colocou em apreciação a CI CCD 127/2011, com enquadramentos dos seguintes 164 

docentes: Antonio Carlos da Gama Rodrigues (faixa XVIII / padrão 5); Elias Fernandes de 165 

Souza (faixa XVIII / padrão 5); Leonardo Serafim da Silveira (faixa XVI / padrão 5); Marco 166 

Antonio Rodrigues Ceia (faixa XV / padrão 5). Os enquadramentos foram aprovados. 167 

Passando ao item 5 da pauta, o Prof. Edson disse que se trata de recurso de docente 168 

referente ao anexo 1 da avaliação institucional. Disse que após ter ciência do resultado de sua 169 

avaliação o requerente, Prof. Jan Schripsema, não concordou com a mesma e entrou com 170 

recurso na CCD. Disse que a CCD retornou o processo à Comissão Setorial do Centro do 171 

requerente e a referida Comissão ratificou a avaliação feita anteriormente, com a CCD 172 

acompanhando a decisão da Comissão Setorial. Informou que do ponto de vista da CCD o caso 173 

estava encerrado e o professor recorreu à instância superior, que é o CONSUNI. O Prof. Edson 174 

disse que há necessidade de parecer de relator. Foi nomeada pelo CONSUNI a Profª Olga Lima 175 

para relatar a questão. Passando ao item 6 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a CI 176 

LEF 087/11, que trata de solicitação de alteração no período de afastamento para estágios Pós-177 

Doutoral dos professores Omar Bailez e Ana Maria Bailez, passando o novo período para 178 

19/09/2011 a 24/09/2012. A solicitação foi aprovada. Passando ao item 7, o Reitor colocou 179 

em apreciação perfil de uma vaga de concurso público para Professor Associado do Curso de 180 

Ciência da Computação, na área de conhecimento “Ciência da Computação”, conforme CI 181 

CCT/LCMAT nº 104/2011. O perfil foi aprovado. Passando ao item 8, o Reitor colocou em 182 

apreciação perfil de vaga de concurso público para Professor Titular do LEF/CCTA (CI LEF 183 

81/2011), área de conhecimento “Entomologia” e linha de atuação “Controle Biológico com Uso 184 

de Predadores ou Fungos Entomopatogênicos”. O perfil foi aprovado. Passando ao item 9, o 185 

Reitor disse que se trata de resultado de concurso público para Professor Associado do 186 

LCMAT (CI CCT nº 136/11), com aprovação do candidato Ausberto Silvério Castro Vera, com 187 

média final 8,74. Colocado em apreciação, o resultado do concurso público foi aprovado. 188 
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O Reitor informou que não há quorum qualificado para apreciação dos itens 10 a 15 da 189 

pauta. Passando ao item 16 da pauta, que trata das Normas da Graduação, a Profª Ana 190 

Beatriz disse que as atuais normas foram revistas e atualizadas, com inserção das novas 191 

resoluções e que já foram aprovadas na Câmara de Graduação e no Colegiado Acadêmico. 192 

Disse que no COLAC foram nomeados dois relatores. Foi nomeado pelo CONSUNI o Prof. 193 

Renato DaMatta como relator da matéria. O Reitor informou que temos atualmente 42 194 

membros qualificados no CONSUNI, havendo a necessidade de 36 conselheiros presentes 195 

para o quorum qualificado, o que não ocorreu nesta reunião. Disse que gostaria de utilizar o 196 

Regimento Interno do Conselho Universitário, e convocar três reuniões consecutivas, até 197 

conseguirmos o quorum qualificado. Nada mais havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião 198 

às 16 horas. 199 

 200 

 201 

 202 

 203 

       Prof. Silvério de Paiva Freitas                                Carlos André Pereira Baptista           204 

                         Reitor                                                              Secretário ad hoc                                                                     205 


