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ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO 3 

 4 

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

quatorze horas, realizou-se a centésima sexagésima nona 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 

Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Prof. Renato DaMatta – Diretor em exercício do 12 

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

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

Prof. Manuel Vazquez (CCTA); Prof. Alexandre Pio Viana (CCTA); Profª Olga Lima Tavares 15 

Machado (CBB); Profª Marília Amorim Berbert de Molina (CBB); Profª Valdirene Moreira 16 

Gomes (CBB); Prof. Helion Vargas (CCT); Prof. Viatcheslav Ivanovich Priimenko (CCT); Prof. 17 

Leandro Garcia Pinho (CCH); Prof. Marcos Antonio Pedlowski (CCH); Profª Paula Mousinho 18 

Martins (CCH); Professores Titulares: Prof. Carlos Augusto de Alencar Fontes (CCTA); Prof. 19 

Pedro Wladimir do Vale Lyra (CCH); Professores Associados: Prof. Antonio Gesualdi Júnior 20 

(CCTA); Prof. Aldo Durand Farfan (CCT); Prof. Carlos Henrique M. de Souza (CCH); Técnicos 21 

Administrativos: Sr. Detony José Calenzani Petri (CCTA); Sr. Roberto Ottoni Portela Couto 22 

(CCT); Srª Ana Paula de L. Caputo Martins (CCH); Convidados: Sr. Antônio Constantino de 23 

Campos – Chefe de Gabinete; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Para 24 

tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 168ª reunião; 2- Informes; 3- Aprovação de 25 

convênios; 4- Enquadramentos e Progressões por antiguidade e merecimento – Lei 4.800 e 26 

Portaria 009/2008; 5- Solicitação de alteração no período de afastamento para estágio Pós-27 

Doutoral – CI Chefia LEEA nº 27/2011; 6- Solicitações de afastamentos para Pós-Doutoramento 28 

– Prof. Adolfo Puime Pires (processo E-26/052.994/11) e Prof. André Lacerda Abreu de Oliveira 29 

(processo E-26/052.105/11); 7- Resultados de concursos públicos para Professor Associado (CI 30 

CCP/CCH nº 028/2011; CI CCT nº 187/11; CI CCT nº 188/11; CI UENF/CCTA nº 159/2011; CI 31 

UENF CCTA nº 165/2011); 8- Resultado de concurso público para Professor Titular (CI 32 

UENF/CCTA nº 147/2011); 9- Perfil de vaga de concurso público para Professor Associado (CI 33 

CCT nº 189/11); 10- Mudança de perfil de vaga de concurso público para Professor Associado 34 

(CI LEEL/CCH 145/2011); 11- Recurso a processo de avaliação de desempenho e qualidade – 35 

processo E-26/050.217/09 – parecer da relatoria; 12- Normas para constituição e 36 

regulamentação de Núcleos na UENF – processo E-26/053.284/06; 13- Normas da Graduação – 37 

parecer da relatoria; 14- Resolução que estabelece normas de concessão e suplementação 38 

de bolsas de Mestrado e Doutorado - processo E-26/051.233/11; 15- Assuntos diversos. 39 

Justificaram ausência os professores Gonçalo Apolinário, Cláudio Roberto Marciano, Oscar 40 

Paz, Célia Raquel Quirino, Ricardo Garcia, Silvia Martinez, José Tarcísio Thiebaut e Fábio 41 

Olivares. O Reitor agradeceu a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor 42 

colocou em apreciação a minuta da ata da 168ª reunião, sendo aprovada. Passando ao item 43 

2 da pauta, o Reitor fez os seguintes informes: i) aconteceram reuniões do COLEX que 44 

trataram do Plano Estratégico Situacional (PES). Disse que aconteceram reuniões também 45 

nos Centros e que foi um trabalho bastante produtivo; ii) reuniões na ABRUEM têm tratado de 46 

questões como o fortalecimento das Universidades perante o Governo Federal. Disse que foi 47 
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apresentado pela ABRUEM ao Ministro da Educação documento mostrando o trabalho das 48 

Universidades Estaduais no país; iii) participou de reunião com os Reitores das Instituições 49 

Públicas de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro, visando o consórcio entre as 50 

mesmas, que facilitará questões como mobilidade estudantil e capacitação de técnicos. Disse 51 

que ainda é um protocolo de intenções; iv) participou de reunião na ALERJ tratando de 52 

emenda parlamentar para a UENF e estamos na expectativa que seja concretizada. O Sr. 53 

Detony indagou se a correção das distorções na tabela salarial poderia estar inserida na 54 

emenda. O Reitor disse que a alteração no PCV precisa ser aprovada pela ALERJ. Disse que 55 

foi acordado com sindicatos que os recursos oriundos da emenda parlamentar fossem 56 

utilizados para equiparação de nossos benefícios com os recebidos pela UERJ e, também, 57 

para o pagamento da Dedicação Exclusiva (DE). O Prof. Pedlowski disse que recebeu uma 58 

informação vinda da ALERJ que a proposta do Governo é vetar os R$ 10 milhões da emenda 59 

parlamentar. Disse que precisamos aguardar porque o valor obtido por meio de emenda 60 

parlamentar pode entrar na publicação, mas o Governo pode retirar do orçamento quando 61 

ocorrer remanejamento. O Reitor disse que desejamos que a emenda seja concretizada, mas 62 

ainda não temos a garantia. A Srª Ana Paula perguntou sobre o andamento do processo de 63 

correção das distorções na tabela salarial. O Reitor respondeu que a tabela se encontra no 64 

Governo e estamos aguardando a posição oficial definitiva; v) disse que participamos de 65 

reuniões na Secretaria de Planejamento e Gestão, quando apresentamos nossas demandas, 66 

além de reuniões na FAPERJ, buscando sempre a manutenção do diálogo e do bom 67 

relacionamento com aquela Fundação. O Prof. Edson informou que o Programa Ciência Sem 68 

Fronteira continua na sua primeira etapa. Disse que na última terça-feira houve reunião em 69 

Brasília sobre esta questão, com a presença da Presidente Dilma. Disse que foi lançado outro 70 

edital com ajustes necessários e constando, além de Graduação Sanduíche, Doutorado 71 

Sanduíche e Pós-Doc no exterior. Disse que o gargalo que tem ocorrido é o da língua. Disse 72 

que isso foi debatido em Brasília, quando a instituição deverá elaborar projetos e o MEC 73 

financiará cursos de línguas nas instituições. Disse que na referida solenidade a Presidente 74 

Dilma assinou 26 mil bolsas a mais para o Programa, que serão financiadas pela iniciativa 75 

privada, além das 75 mil anteriormente previstas. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor 76 

colocou em apreciação os seguintes convênios: convênio entre a UENF, Petrobras e 77 

Fundação BioRio (processo E-26/052.203/11) - tem como objetivo a união de esforços dos 78 

partícipes para o desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado “Implantação e Validação de 79 

Metodologias de Ensaios, capazes de garantir a Confiabilidade dos Resultados Analíticos 80 

utilizados nas Medições de Fluidos produzidos na Indústria de Petróleo”. O coordenador pela 81 

UENF é o Prof. Carlos Enrique Pico Ortiz – aprovado com uma abstenção; convênio entre a 82 

UENF, Petrobras e Fundação BioRio (processo E-26/052.416/11) - tem como objetivo a união 83 

de esforços dos partícipes para o desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado “Modelagem 84 

Física em carbonato sintético com fraturas alinhadas verticalmente (meio hti) para estudo de 85 

atributos no dado sísmico pré-empilhado”. O coordenador pela UENF é a Profª Roseane 86 

Marchezi Misságia - aprovado com uma abstenção; convênio entre a UENF, Petrobras e 87 

Fundenor (processo E-26/052.797/11) – tem como objetivo a execução dos serviços de 88 

modelagem física em centrífuga geotécnica de escorregamentos submarinos. O coordenador 89 

pela UENF é o Prof. Fernando Saboya de Albuquerque Jr - aprovado com uma abstenção; 90 

convênio entre a UENF, Petrobras e Fundenor (processo E-26/052.798/11) – tem como 91 

objetivo a execução dos serviços de desenvolvimento de modelos centrifugados para estudos 92 

sobre comportamento de dutos enterrados sujeitos a carregamentos veiculares de superfície. 93 

O coordenador pela UENF é o Prof. Sérgio Tibana - aprovado com uma abstenção. 94 
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Passando ao item 4 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a CI CCCTA 037/2011, com as 95 

seguintes progressões diferenciadas de técnicos administrativos: Antonio Carlos Pinto (faixa IX / 96 

padrão 5); Edilane Carneiro dos Santos Elegant (faixa XIII / padrão 5); Eduardo dos Santos 97 

Braga (faixa IX / padrão 5); Eduardo Teixeira Pinheiro (faixa IX / padrão 5); Flávia Rodrigues 98 

Navarro (faixa IX / padrão 5); Francisco de Assis Moraes Souza (faixa III / padrão 5); Kelly de 99 

Oliveira Borges da Costa (faixa IX / padrão 5); Noel Areas Machado Filho (faixa VI / padrão 5); 100 

Ricardo Teixeira Peixoto (faixa XIII / padrão 5); Roosevelt de Oliveira Batista (faixa XIII / padrão 101 

5); Rosimara Silva Santos de Almeida (faixa IX / padrão 5); Sérgio Otávio de Souza (faixa IX / 102 

padrão 5). As progressões diferenciadas foram aprovadas. Colocou em apreciação a CI 103 

CCD 148/2011, com enquadramentos e progressão diferenciada dos seguintes docentes: 104 

Almy Junior Cordeiro de Carvalho (enquadramento / faixa XVIII / padrão 5); Daniela Barros de 105 

Oliveira (progressão diferenciada / faixa XVI / padrão 2); Francisco Carlos Rodrigues de 106 

Oliveira (enquadramento / faixa XVIII / padrão 5); Gerson Tavares do Carmo (enquadramento 107 

/ faixa XIV / padrão 5); Marcos Sarmet Moreira de B. Salomão (enquadramento / faixa XV / 108 

padrão 4); Maria Cristina Gaglianone (enquadramento / faixa XVII / padrão 5); Maura da 109 

Cunha (enquadramento / faixa XVII / padrão 5); Pedro Wladimir do Vale Lyra (enquadramento 110 

/ faixa XIX / padrão 5); Rogério Figueiredo Daher (enquadramento / faixa XVII / padrão 5); 111 

Rosalee Santos Crespo Istoe (enquadramento / faixa XVI / padrão 5). Os enquadramentos e 112 

a progressão diferenciada foram aprovados. Colocou em apreciação a CI CCD 149/2011, 113 

com enquadramentos e progressões diferenciadas dos seguintes docentes: Edmundo Jorge 114 

Abílio (enquadramento / faixa XVII / padrão 5); Giovane do Nascimento (enquadramento / 115 

faixa XIV / padrão 5); Lacir Jorge Soares (enquadramento / faixa XVI / padrão 5); Leandro 116 

Garcia Pinho (progressão diferenciada / faixa XV / padrão 5); Marlon Gomes Ney (progressão 117 

diferenciada / faixa XVI / padrão 5); Viatcheslav Ivanovich Priimenko (enquadramento / faixa 118 

XVIII / padrão 5). Os enquadramentos e as progressões diferenciadas foram aprovados 119 

com uma abstenção. Passando ao item 5 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a 120 

solicitação de alteração no período de afastamento para estágio Pós-Doutoral da Profª Teresa 121 

de Jesus Peixoto Faria (CI Chefia LEEA nº 27/2011), passando o novo período de afastamento 122 

para 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012. A solicitação foi aprovada. Passando 123 

ao item 6 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a solicitação de afastamento para Pós-124 

Doutoramento do Prof. Adolfo Puime Pires (processo E-26/052.994/11), no período de 16 de 125 

abril de 2012 a 15 de abril de 2013, na Universidade de Tulsa, em Oklahoma, EUA. A 126 

solicitação foi aprovada. Colocou em apreciação a solicitação de afastamento para Pós-127 

Doutoramento do Prof. André Lacerda Abreu de Oliveira (processo E-26/052.105/11), no período 128 

de 05 de janeiro de 2012 a 04 de janeiro de 2013, na Fundação Universitária de Cardiologia / 129 

Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A solicitação 130 

foi aprovada. Passando ao item 7, o Reitor colocou em apreciação os seguintes resultados 131 

de concurso público para Professor Associado: CI CCP/CCH nº 028/2011 - vaga no LGPP, na 132 

área “Demografia”. Foi aprovada a candidata Joseane de Souza Fernandes, com média final 133 

8,29 - resultado homologado; CI CCT nº 187/11 - vaga no LCQUI, na área de “Química 134 

Analítica”, o candidato Marcelo Gomes de Almeida foi eliminado na prova escrita, com média 5,5 135 

– resultado homologado; CI CCT nº 188/11 - vaga no LCFIS, na área “Física da Matéria 136 

Condensada Experimental Ressonância Magnética Eletrônica”. Os candidatos Francisco de 137 

Assis Léo Machado e Milton Baptista Filho não compareceram, os candidatos Marcello Antonio 138 

Ferreira Marques da Silva e Priscila Tamiasso Martinhon foram eliminados e o candidato Max 139 

Erik Soffner foi aprovado com média 8,71 – resultado homologado; CI UENF/CCTA nº 140 

159/2011 - vaga no Laboratório de Clínica e Cirurgia Animal. Área de conhecimento “Medicina 141 
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Veterinária” e linha de atuação “Clínica Médica de Grandes Animais Domésticos”. O candidato 142 

Flávio Augusto Soares Graça foi aprovado em 1º lugar (nota final 9,19) e a candidata Letícia 143 

Andreza Yonezawa foi aprovada em 2º lugar (nota final 7,87) – resultado homologado com 144 

uma abstenção; CI UENF CCTA nº 165/2011 (com três resultados de concurso público): vaga 145 

no Laboratório de Engenharia Agrícola, área de conhecimento “Ciências Agrárias – irrigação e 146 

drenagem” e linha de atuação “Hidráulica Agrícola, Recursos Hídricos, Irrigação, Estruturas 147 

Agrícolas e Agrometeorologia”. O candidato José Carlos Mendonça foi aprovado (nota final 7,73) 148 

– resultado homologado; vaga no Laboratório de Fitotecnia, área de conhecimento “Nutrição 149 

Mineral de Plantas” e linha de atuação “atuar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão na 150 

área mineral de plantas com ênfase em plantas medicinais e aromáticas”. A candidata Marta 151 

Simone Mendonça Freitas foi aprovada em 1º lugar (nota final 8,05) e a candidata Luciana 152 

Aparecida Rodrigues foi aprovada em 2º lugar (nota final 7,75) – resultado homologado; Neste 153 

momento o Reitor passou a presidência para o Vice-Reitor, Prof. Edson Corrêa, e retirou-se da 154 

reunião. Vaga no Laboratório de Fitotecnia, área de conhecimento “Grandes Culturas” e linha de 155 

atuação “atuar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de Manejo de Culturas 156 

com ênfase em grandes Culturas, como café, arroz, mandioca, cana-de-açúcar, algodão e 157 

girassol”. O candidato Silvio de Jesus Freitas foi aprovado em 1º lugar (nota final 7,76) e a 158 

candidata Renata Vianna Lima foi aprovada em 2º lugar (nota final 7,06) – resultado 159 

homologado; O Reitor reassumiu a presidência da reunião. CI UENF/CCTA nº 168/2011 - 160 

vaga no Laboratório de Zootecnia e Nutrição Animal. Área de conhecimento “Área de Nutrição 161 

e Monogástricos ou Produção Animal ou Avicultura” e linha de atuação “Avicultura”. A 162 

candidata Karoll Andrea Alfonso Torres foi aprovada (nota final 8,01) - resultado 163 

homologado. Passando ao item 8 da pauta, o Reitor colocou em apreciação o resultado de 164 

concurso público para Professor Titular do Laboratório de Melhoramento Genético Vegetal (CI 165 

UENF/CCTA nº 147/2011) - foi aprovado o candidato Messias Gonzaga Pereira, com média final 166 

10 – resultado homologado. Passando ao item 9 da pauta, o Reitor colocou em apreciação o 167 

perfil para 01 vaga de concurso público de Professor Associado do LCQUI (CI CCT nº 189/11), 168 

na área de conhecimento “Química” e linha de atuação “Prioritariamente nas disciplinas das 169 

linhas de Química Geral e Química Analítica”. Aprovado. Colocou em apreciação o perfil para 170 

01 vaga de concurso público de Professor Titular do LAMET (CI LAMET nº 060/2011), na área 171 

de conhecimento “Meteorologia” e linha de atuação “Modelos dinâmicos, com empregos de 172 

técnicas numéricas variadas, como ferramenta na simulação de fenômenos geofísicos, 173 

inclusive para problemas de camada limite, previsão de tempo e em técnicas de assimilação 174 

de dados; Comportamento dinâmico da circulação atmosférica nas escalas global, sinótica e 175 

de mesoescala”. Aprovado. Passando ao item 10 da pauta, o Reitor colocou em apreciação 176 

a solicitação de mudança de perfil de 01 vaga de concurso público para Professor Associado do 177 

LEEL (CI LEEL/CCH 145/2011), de Formação Pedagógica (Educação Infantil ou anos iniciais do 178 

EF) para Sociologia da Educação, área de conhecimento “Educação”, linha de atuação 179 

“Sociologia da Educação”. O Prof. Sérgio informou que Educação Infantil tem sido uma vaga 180 

difícil de ser preenchida. A solicitação foi aprovada. Passando ao item 11 da pauta, o Reitor 181 

informou que o parecer referente ao recurso a processo de avaliação de desempenho e 182 

qualidade (processo E-26/050.217/09) ainda não foi finalizado pelo relator. Passando ao item 12 183 

da pauta, que trata de normas para constituição e regulamentação de Núcleos na UENF 184 

(processo E-26/053.284/06), foi nomeado relator o Prof. Edmilson José Maria. Passando ao item 185 

13 da pauta, que trata das Normas da Graduação, o Prof. Renato DaMatta fez a leitura de seu 186 

parecer. O Prof. Pedlowski solicitou informações referentes ao artigo 146 das Normas. O Prof. 187 

DaMatta fez a leitura do artigo 146, que trata do processo de revalidação. O Prof. Pedlowski 188 
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disse que para revalidação é preciso que o diploma seja averbado na embaixada. A Profª Ana 189 

Beatriz disse que só podemos revalidar cursos afins ou iguais aos nossos. Disse que 190 

precisaríamos de determinação superior para revalidar qualquer curso. Disse que na nossa 191 

norma não consta nada sobre revalidação de cursos internacionais. O Prof. Pedlowski 192 

perguntou se consta nas Normas da Graduação diferença entre cursos presenciais e não 193 

presenciais e, caso não conste, sugere algum critério. A Profª Ana Beatriz disse que pela 194 

legislação não podemos separar cursos presenciais dos não presenciais. O Prof. Carlos 195 

Henrique disse que parecer do CNE 2001 regula a revalidação de Graduação. Disse que a 196 

instituição tendo curso similar tem autonomia para revalidar. Disse que a Pós-Graduação é outra 197 

questão distinta e o Selo de Qualidade também é outra questão. Disse que aqui não existe 198 

diferença entre presencial e a distância na Graduação. Disse que na Pós-Graduação é proibido 199 

a distância. O Prof. Edson disse que há dois meses houve discussão em Brasília sobre esta 200 

questão. Disse que na Pós-Graduação a pessoa pode vir e atuar temporariamente e, caso haja 201 

acordos internacionais de reciprocidade, devemos seguir. O Prof. Pedlowski sugeriu que se 202 

conste revalidação na embaixada brasileira no país de origem. A Profª Ana Beatriz disse que 203 

consta. O Reitor colocou em apreciação as Normas da Graduação, sendo aprovadas. 204 

Passando ao item 14 da pauta, o Prof. Amaral fez uma explanação sobre a minuta de 205 

resolução que estabelece normas de concessão e suplementação de bolsas de Mestrado e 206 

Doutorado. O Sr. Detony indagou se servidores da UENF poderão requerer a bolsa. O Prof. 207 

Amaral respondeu que somente nos casos de bolsa CAPES/CNPq, pois a UENF não poderá 208 

conceder bolsa para seu próprio servidor. A Profª Ana Beatriz observou que em todos os 209 

casos é necessária a anuência do orientador. O Reitor colocou em apreciação a Resolução 210 

que estabelece normas de concessão e suplementação de bolsas de Mestrado e Doutorado, 211 

sendo aprovada. Passando ao item 15 da pauta, o Sr. Roberto indagou sobre o status da 212 

questão do Auxílio-Saúde. O Reitor respondeu que há várias demandas no Governo sobre 213 

benefícios. Disse que pelo entendimento do Conselho Curador o Auxílio-Saúde é o benefício 214 

que hoje encontraria maior dificuldade de ser implementado, mas estamos batalhando. O 215 

Prof. Marco Antonio disse que o processo retornou solicitando que informemos se há 216 

dotação orçamentária e que reapresentemos no próximo exercício. O Prof. Edmilson 217 

perguntou se havia dotação orçamentária para o concurso de técnicos. O Prof. Marco 218 

Antonio respondeu que sim. O Sr. Detony perguntou qual foi o parecer da sindicância que 219 

demandou muito tempo neste Colegiado que teve origem na questão sobre “vendedor de 220 

facilidade”. O Reitor informou que o processo se encontra sob análise jurídica. O Reitor 221 

agradeceu o empenho e a dedicação de todos e desejou que em 2012 tenhamos muita saúde 222 

e disposição para as batalhas cotidianas. Lembrou que temos o objetivo comum que é a 223 

Instituição. Desejou, também, que colhamos bons frutos profissionais e pessoais. Nada mais 224 

havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às 16 horas e 20 minutos. 225 

 226 

 227 

 228 

 229 

       Prof. Silvério de Paiva Freitas                                Carlos André Pereira Baptista           230 

                         Reitor                                                              Secretário ad hoc                                                          231 


