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ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO 3 

 4 

Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e onze, no Centro de Convenções, às 5 

quatorze horas, realizou-se a centésima sexagésima oitava reunião extraordinária do 6 

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

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

Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – Pró-9 

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

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

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

do CBB; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Sérgio Arruda de Moura – Diretor 13 

do CCH; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral de Administração; Chefes de 14 

Laboratório: Prof. Manuel Vazquez (CCTA); Prof. Cláudio Roberto Marciano (CCTA); Prof. 15 

José Tarcísio Lima Thiebaut (CCTA); Prof. Alexandre Pio Viana (CCTA); Profª Célia Raquel 16 

Quirino (CCTA); Profª Andréa Cristina Vetö Arnholdt (CBB); Profª Olga Lima Tavares 17 

Machado (CBB); Prof. Renato Augusto DaMatta (CBB); Profª Marília Amorim Berbert de 18 

Molina (CBB); Profª Valdirene Moreira Gomes (CBB); Prof. André Luis Policani Freitas (CCT); 19 

Prof. Helion Vargas (CCT); Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre (CCT); Prof. Viatcheslav 20 

Ivanovich Priimenko (CCT); Profª Silvia Alicia Martinez (CCH); Prof. Rodrigo da Costa 21 

Caetano (CCH); Profª Paula Mousinho Martins (CCH); Prof. Hugo Alberto Borsani Cardozo 22 

(CCH); Professores Titulares: Prof. Carlos Augusto de Alencar Fontes (CCTA); Prof. Pedro 23 

Wladimir do Vale Lyra (CCH); Professores Associados: Prof. Ricardo Ferreira Garcia (CCTA); 24 

Prof. Fábio Lopes Olivares (CBB); Prof. Aldo Durand Farfan (CCT); Prof. Carlos Henrique M. 25 

de Souza (CCH); Técnicos Administrativos: Sr. Detony José Calenzani Petri (CCTA); Sr. 26 

Roberto Ottoni Portela Couto (CCT); Srª Ana Paula de L. Caputo Martins (CCH); 27 

Representantes dos Discentes da Graduação: Srª Ana Carolina Neri; Sr. Jaldah Manhães 28 

Corrêa. Convidados: Sr. Antônio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Ronaldo 29 

Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de Administração de Projetos; Sr. Carlos André Pereira 30 

Baptista – Secretário ad hoc. Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 167ª 31 

reunião; 2- Alteração do período de realização das futuras eleições para Diretores de Centro; 3- 32 

Criação da Escola de Extensão da UENF – processo E-26/050.105/10 – parecer da relatoria; 4- 33 

Criação da Agência de Inovação – processo E-26/053.603/09 – parecer da relatoria; 5- 34 

Normatização de critérios para título de Professor Emérito – processo E-26/053.334/07 – 35 

parecer da relatoria; 6- Resolução de criação da Diretoria de Informação e Comunicação – 36 

processo E-26/051.428/11 - parecer da relatoria; 7- Criação do Curso de Filosofia – parecer 37 

da relatoria. Justificaram ausência os professores Carlos Eduardo de Rezende e Marcos 38 

Pedlowski e o representante Técnico Administrativo Arizoli Gobo. O Reitor agradeceu a 39 

presença de todos. Solicitou que seja divulgada por todos a Semana Acadêmica Unificada, 40 

que se inicia na próxima semana. Informou que foi concedido pela International Photoacoustic 41 

and Photothermal Association prêmio ao Prof. Helion Vargas, referente à pesquisa em 42 

fotoacústica e fototérmica. Parabenizou o Prof. Helion e disse que tal prêmio nos enche de 43 

orgulho. Sugeriu um voto de louvor do CONSUNI ao Prof. Helion Vargas. A sugestão foi 44 

aprovada por unanimidade. O Prof. Edson disse que o Prof. Helion atua desde os anos 70 45 

nesta área, junto a diversos pesquisadores e a técnica possibilita um conjunto expressivo de 46 

aplicações. Disse que para nós da UENF é uma honra o prêmio recebido pelo Prof. Helion 47 
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Vargas. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 48 

167ª reunião, sendo aprovada com quatro abstenções. Passando ao item 2 da pauta, o 49 

Reitor disse que foi alterado no ano passado a duração do mandato da atual gestão da 50 

Reitoria, passando excepcionalmente para 4 anos e meio, para que o próximo Reitor possa 51 

assumir no início de 2016. Disse que com isso não seria aconselhável que os mandatos dos 52 

Diretores de Centro tivessem duração diferente. O Sr. Constantino fez a leitura da conclusão 53 

do parecer da ASJUR, conforme solicitado por um conselheiro, favorável a participação dos 54 

atuais Diretores na decisão desta questão de alteração de tempo de mandato, que os envolve 55 

diretamente. O Reitor colocou em apreciação a alteração no período do mandato dos 56 

Diretores de Centro, passando a ser, excepcionalmente para a atual gestão das Diretorias de 57 

Centro, de 4 anos e meio. A proposta foi aprovada por unanimidade. Passando ao item 3 58 

da pauta, que trata da proposta de criação da Escola de Extensão da UENF, o Prof. Nagipe 59 

disse que sempre falamos no tripé ensino, pesquisa e extensão, mas sempre esquecemos 60 

um pouco a extensão. Disse que a Profª Lílian Bahia impulsionou a extensão, assim como os 61 

Professores Silvério e Gustavo. Disse que hoje a instalação do Porto do Açu nos traz grandes 62 

perspectivas e faz sentido a necessidade de participação e cooperação com as empresas. Disse 63 

que na próxima semana acontecerá, no Rio Grande do Sul, o Congresso Brasileiro de Extensão, 64 

com a participação de apenas duas Universidades do Estado do Rio de Janeiro, a UENF e a 65 

UERJ. Disse que a Escola de Extensão vem sendo discutida já há um ano e meio. Agradeceu os 66 

dois pareceres emitidos. O Prof. Gustavo disse que na elaboração da proposta trabalharam junto 67 

com a Câmara de Extensão. Disse que ao preparar a minuta consultou profissionais de outras 68 

instituições. Disse que a Câmara de Extensão tem competência para julgar se os cursos de 69 

especialização são pertinentes para a UENF ou não. O Prof. Nagipe disse que não são cursos 70 

regulares. O Prof. Policani fez a leitura de seu parecer. O Reitor colocou em apreciação a 71 

proposta de criação da Escola de Extensão da UENF, sendo aprovada com 32 (trinta e dois) 72 

votos favoráveis, 06 (seis) abstenções e 01 (um) voto contrário. Passando ao item 4 da 73 

pauta, o Reitor informou que o parecer foi emitido pelo Prof. Reginaldo Fontes. A palavra foi 74 

passada ao Prof. Paranhos, que disse que este assunto está a mais tempo na pauta do que 75 

a Escola de Extensão. Disse que o parecer do relator foi favorável. Disse que a Lei de 76 

Inovação Federal estabelece que as Instituições de Ciência e Tecnologia tenham seus 77 

Núcleos de Inovação. Fez uma explanação sobre o Decreto 42302, de 02/02/2010, que 78 

consolidou a Lei de Inovação. Disse que a Diretoria de Projetos poderia ser transformada na 79 

Agência de Inovação. Disse que na minuta consta o organograma da Agência de Inovação, 80 

que será vinculada diretamente à Reitoria. Explanou, também, sobre as atividades a serem 81 

realizadas pela Agência de Inovação. Informou que já temos 30 patentes depositadas junto ao 82 

INPI. O Sr. Roberto perguntou se das 30 patentes depositadas já há alguma concedida. O 83 

Prof. Paranhos respondeu que ainda não. O Reitor colocou em apreciação a proposta de 84 

criação da Agência de Inovação da UENF, sendo aprovada com 34 (trinta e quatro) votos 85 

a favor e 05 (cinco) abstenções. Passando ao item 5 da pauta, o Reitor disse que se trata 86 

da normatização de critérios para concessão de título de Professor Emérito. O Prof. DaMatta fez 87 

a leitura da conclusão da relatoria do Prof. Arnoldo Rocha Façanha, que não pode comparecer. 88 

O Reitor sugeriu comissão formada pelos Diretores de Centro para trazer uma minuta elaborada 89 

e enxuta sobre o tema. O Prof. Carlos Augusto disse que não percebeu uma convergência e 90 

considera que deve ser melhor elaborado. O Sr. Detony disse que se for para alterar o estatuto, 91 

que seja regulamentado para concessão a todos os níveis. A Profª Andréa indagou se o 92 

trabalho será elaborar três minutas, uma de Professor Emérito, outra de discentes e outra para 93 

servidores. O Reitor disse que pode ser sim, ou apenas uma minuta para concessão de título. 94 
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Disse que neste caso em questão a discussão é sobre Professor Emérito, mas não impede que 95 

a comissão possa sugerir a ampliação de concessões. A sugestão de nomeação de comissão 96 

para trabalhar uma proposta e trazê-la ao CONSUNI foi aprovada por unanimidade. 97 

Passando ao item 6 da pauta, que trata de Resolução para criação da Diretoria de 98 

Informação e Comunicação, a palavra foi passada ao Prof. Gonçalo, que fez a leitura do 99 

parecer da relatoria, composta por ele e pelo Prof. Carlos Henrique. O Prof. Carlos Henrique 100 

disse que qualquer alteração no texto pode ser feita após a criação da Diretoria. A Profª 101 

Andréa perguntou se a ASCOM se integra a esta Diretoria. O Prof. Gonçalo respondeu que 102 

sim. A Profª Andréa disse que preocupa o fato do organograma apresentado ter sete 103 

assessorias e a PROGRAD, que atua com nossa atividade fim, tem poucas assessorias. O 104 

Reitor disse que muitas assessorias incluídas no organograma já existem hoje, como a GRC 105 

e a ASCOM. Disse que pretendemos que a Universidade se expanda sim, com mais 106 

assessorias para as Pró-Reitorias. A Profª Olga disse que na última vez que discutimos 107 

entendeu que o tema voltaria à discussão. Disse não ter visto ser discutido nas demais 108 

instâncias onde participa. Disse que queria saber se isso somente aconteceu em seu Centro 109 

ou também nos demais. O Reitor disse que esta discussão ocorreu no COLEX, com a 110 

presença dos Diretores de Centro e com comissão composta. A Profª Ana Beatriz disse que 111 

as Pró-Reitorias precisam sim de mais assessorias e precisamos demandar, mas como já 112 

colocado aqui, muitas assessorias já existem. Disse que há vários níveis de assessorias. O 113 

Prof. Amaral disse concordar com a Profª Ana Beatriz. Disse que muitas assessorias já estão 114 

definidas e aquelas que ainda não estão podem ser de níveis distintos. Disse que este 115 

exercício precisamos fazer aqui para todos setores. Disse que vislumbramos o crescimento 116 

das Pró-Reitorias sim, mas não podemos arrefecer agora quando poderemos superar um 117 

ponto de gargalo enorme para a UENF. Disse que podemos evoluir muito com a criação da 118 

Diretoria. O Prof. Gonçalo disse que grande parte do que há no organograma já existe e nos 119 

causa problemas por estarem desconectados e os demais são setores que clamamos há 120 

bastante tempo. Disse que na verdade o que há de novo é o que sempre queríamos. Disse 121 

que o sistema acadêmico é um problema que nunca conseguimos resolver. O Prof. Carlos 122 

Henrique disse que na parte de tecnologia muitas ações teremos que terceirizar, mas nossos 123 

profissionais servirão como supervisores. Disse que com a hierarquização saberemos onde 124 

cobrar os serviços que necessitam ser feitos. O Prof. Pedro Lyra disse que é a terceira vez 125 

que participa deste Conselho e fundar a revista, o Curso de Letras e a Editora eram seus 126 

ideais. Disse que não entende uma Universidade sem Curso de Letras diante da miséria que 127 

temos no país. Disse que já atuou em outros países e o curso mais procurado é o de Letras. 128 

Disse que em exame de avaliação da UNESCO ficamos sempre em último lugar. Disse que a 129 

editora precisa ter sua autonomia e regimento próprio e participa da comissão que está 130 

elaborando o regimento. O Reitor disse que os membros do COLEX foram conhecer o 131 

Laboratório de Línguas, que está sendo montado no CCH e tal Laboratório será importante para 132 

a questão da Internacionalização. O Prof. Marco Antonio disse que estamos preparando 133 

proposta de aumento do número de nossos cargos comissionados, assim como dos valores dos 134 

mesmos, que nunca foram reajustados. Disse que a proposta será submetida, primeiro, aos 135 

Colegiados. A Profª Silvia perguntou se a proposta partirá da administração somente ou dos 136 

Centros também. A Profª Andréa disse que é importante que haja demandas dos Centros para 137 

os novos cargos. O Reitor disse que tudo isso será discutido. O Prof. Sérgio disse que também 138 

gostaria de ter o Curso de Letras implantado e está orgulhoso dos novos tempos que estão por 139 

vir, com a criação do Curso de Filosofia. Disse que está presidindo a Comissão que está 140 

tratando do regimento da Editora e que a mesma exige muito mais que simplesmente editar um 141 
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livro. Disse que precisamos de um suporte, de um Conselho Editorial. Em virtude de não termos 142 

um largo número de cargos na UENF, a Diretoria de Informação e Comunicação é o lugar mais 143 

satisfatório para a EDUENF. O Prof. Carlos Henrique disse que as colocações feitas aqui não 144 

nos fazem postergar uma decisão. A Profª Silvia disse que gostaria de saber como que a 145 

criação de uma Diretoria irá resolver problemas que há anos não resolvemos. O Reitor disse 146 

que não será com mágica, mas com trabalho e organização e a Diretoria será um caminho para 147 

apontar as soluções. A palavra foi passada ao Prof. Paranhos, que disse que participou da 148 

comissão de elaboração da minuta de resolução. Disse que todos se recordam como era a 149 

Prefeitura do Campus antes de se tornar uma Diretoria. Disse que a Diretoria irá supervisionar a 150 

execução dos serviços e possibilitar a implantação de ações. Disse que a Diretoria, com o status 151 

que terá, poderá gerar um grande impacto na UENF, como teve a criação da Diretoria da 152 

Prefeitura da UENF. Disse que o futuro Diretor estará participando de reuniões do COLEX, 153 

lutando pelos seus recursos e pelo atendimento de suas demandas. O Prof. Carlos Henrique 154 

observou que os assessores terão a quem se reportar, no caso ao Diretor. O Reitor colocou em 155 

apreciação a Resolução que cria a Diretoria de Informação e Comunicação, sendo aprovada 156 

com 32 (trinta e dois) votos favoráveis e 07 (sete) abstenções. Passando ao item 7, o Prof. 157 

Manuel Vazquez fez a leitura de seu parecer referente a criação do Curso de Filosofia. Disse 158 

que seu parecer é favorável à criação do Curso de Filosofia, mas sugere cronograma de 159 

implementação, além da necessidade de contratação de docentes. Disse que é um Curso 160 

bastante complementar a toda estrutura que hoje temos na Universidade. A Profª Andréa 161 

perguntou quantos docentes são previstos. O Prof. Manuel respondeu que dez para Filosofia 162 

e três para Pedagogia. O Sr. Detony disse que hoje foi falado sobre aumento de cargos em 163 

comissão e isso é importante para que os servidores tenham margem de crescimento na 164 

carreira, mas quando se fala na necessidade de contratação de docentes, deveriam estar 165 

previstas, também, vagas para técnicos. O Prof. Manuel informou que há previsão sim. A 166 

Profª Marília indagou se há alguma ressalva para o 1º Vestibular, conforme ocorreu na 167 

aprovação do Curso de Administração. O Prof. Manuel disse que do 1º para o 2º ano já 168 

haverá necessidade de contratação de novos professores. Disse que o Curso consegue 169 

iniciar, mas as contratações deverão ocorrer em paralelo. O Reitor disse que a Lei que cria a 170 

Universidade prevê que tenhamos até 600 docentes e temos que lutar por isso. Disse que 171 

estamos evoluindo, mesmo reconhecendo as dificuldades que temos. O Prof. Carlos 172 

Henrique disse que uma coisa é aprovarmos o Curso e outras as vagas. Disse que com o 173 

Curso aprovado poderemos solicitar ao Governo as devidas vagas. O Reitor colocou em 174 

apreciação a criação do Curso de Filosofia, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais 175 

havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às 16 horas e 25 minutos. 176 

 177 

 178 

 179 

 180 

       Prof. Silvério de Paiva Freitas                                Carlos André Pereira Baptista           181 

                         Reitor                                                              Secretário ad hoc                                                                     182 


