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ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO 3 

 4 

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, no Centro de Convenções, às nove 5 

horas, realizou-se a centésima septuagésima reunião ordinária do Conselho Universitário da 6 

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

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

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

Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de 10 

Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Profª 11 

Valdirene Moreira Gomes – Diretora em exercício do CBB; Prof. Luis Cesar Passoni – Diretor 12 

em exercício do CCT; Prof. Sérgio Arruda de Moura – Diretor do CCH; Srª Ellen Holder de 13 

Cruz Almeida – Diretora Geral de Administração em exercício; Chefes de Laboratório: Prof. 14 

Manuel Vazquez (CCTA); Prof. Cláudio Roberto Marciano (CCTA); Prof. José Tarcísio Lima 15 

Thiebaut (CCTA); Profª Célia Raquel Quirino (CCTA); Profª Olga Lima Tavares Machado 16 

(CBB); Prof. Renato Augusto DaMatta (CBB); Profª Marília Amorim Berbert de Molina (CBB); 17 

Prof. Luis Augusto Hernandez Terrones (CCT); Prof. André Luis Policani Freitas (CCT); Prof. 18 

Oscar Alfredo Paz La Torre (CCT); Prof. Viatcheslav Ivanovich Priimenko (CCT); Profª Paula 19 

Mousinho Martins (CCH); Professores Titulares: Prof. Carlos Augusto de Alencar Fontes 20 

(CCTA); Prof. Carlos Eduardo de Rezende (CBB); Prof. Pedro Wladimir do Vale Lyra (CCH); 21 

Professores Associados: Prof. Ricardo Ferreira Garcia (CCTA); Prof. Carlos Henrique M. de 22 

Souza (CCH); Técnicos Administrativos: Sr. Detony José Calenzani Petri (CCTA); 23 

Convidados: Prof. Vanildo Silveira – Secretário Geral; Sr. Carlos André Pereira Baptista – 24 

Secretário ad hoc. Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 169ª reunião; 2- 25 

Informes; 3- Aprovação de convênios; 4- Resultado de concurso público para Professor Titular – 26 

CI CBB nº 010/2012; 5- Solicitação de bolsa de Professor Visitante – processo E-26/050.035/12 27 

– Francisco J. Vilella; 6- Recurso a processo de avaliação de desempenho e qualidade – 28 

processo E-26/050.217/09 – parecer da relatoria; 7- Solicitação de readequação da 29 

Resolução Consuni nº 11/99 – processo E-26/051.485/11; 8- Assuntos diversos. O Reitor 30 

agradeceu a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em 31 

apreciação a minuta da ata da 169ª reunião, sendo aprovada com quatro abstenções. 32 

Passando ao item 2 da pauta, o Reitor fez os seguintes informes: i) a UENF recebeu 33 

solicitação da Prefeitura de Casimiro de Abreu para implantação de um Polo CEDERJ 34 

naquele município, com cursos de Química e Biologia. Disse que esta solicitação será 35 

analisada pela Câmara de Graduação; ii) foram reajustados os valores dos auxílios creche e 36 

alimentação. Disse que houve um equívoco no valor do auxílio creche, mas está sendo 37 

solicitada ao Governo a correção; iii) assim que recebermos o relatório do PES 38 

encaminharemos aos Centros para darmos início ao nosso Plano de Desenvolvimento 39 

Institucional (PDI), quando poderemos refletir sobre várias questões, como o Sistema de 40 

Seleção Unificada (SiSU) e expansão; iv) alguns problemas têm ocorrido com a migração de 41 

nossas contas do Itaú para o Bradesco; v) ocorreram problemas, também, com a migração da 42 

telefonia da Oi para a Intelig, dificultando algumas ligações. O Prof. Gustavo disse que 43 

estamos com problemas nas ligações para a FAPERJ, mas que é uma falha ocasionada pela 44 

migração para a Intelig.(Disse que o Detel informou que até março será lançado novo edital 45 

para a telefonia, incluindo o serviço 0800, que não consta no atual contrato; vi) em 2013 a 46 

UENF fará 20 anos e temos recebido diversas sugestões para as celebrações. Disse que, 47 
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apesar de ainda ser cedo, para algumas ações devemos começar a pensar já; vii) o TCE nos 48 

encaminhou ontem documento sugerindo modificações no edital e suspensão momentânea 49 

da licitação para finalização das obras do Restaurante Universitário, que ocorreria no dia 50 

14/02/2012. (Disse que se reuniu com a Prefeitura do Campus, ASJUR, DGA e Comissão de 51 

Licitação para que seja providenciado o que for necessário para que a licitação possa ser 52 

realizada o mais breve possível; viii) o Colegiado Executivo aprovou o projeto executivo para 53 

a obra do prédio que abrigará a Agência de Inovação e a Escola de Extensão. O Prof. Carlos 54 

Augusto indagou se é ilegal a Universidade tentar manter um contrato com o Itaú para que 55 

possamos ter uma sala do Banco no campus. O Reitor respondeu que podemos consultar a 56 

ASJUR sobre esta possibilidade, mas pelo contrato do Banco com o Governo consta que 57 

onde havia agência estabelecida a mesma poderia ser mantida, mas onde havia apenas PAB, 58 

como no nosso caso, este não poderia continuar atuando. A Profª Ana Beatriz informou que 59 

tivemos 8416 inscrições no SiSU e após a primeira e segunda chamadas preenchemos 70% 60 

das vagas. Disse que esperamos que até meados de março todas as vagas sejam 61 

preenchidas. Disse que a demanda por nossos cursos está grande. Informou, ainda, que 62 

assim que o relatório do SiSU estiver pronto será apresentado neste Conselho. O Prof. 63 

Nagipe informou que será realizado no dia 12 de março fórum organizado pela UENF em 64 

conjunto com o IPEAFRO. Disse que de 12 a 15 de março ocorrerão oficinas e no dia 16 de 65 

março será aberta a exposição “África-Brasil: O Legado de Abdias Nascimento”, que terá 66 

visitação de 17 de março a 28 de abril. Convidou todos a participar do evento, incentivando 67 

assim a cultura em nossa Universidade. O Prof. Amaral informou que foi lançado edital da 68 

CAPES possibilitando a vinda de pesquisadores estrangeiros para o Brasil. Disse que os valores 69 

são atrativos, variando de quatro mil a nove mil reais, além de auxílio instalação de dois mil 70 

reais. Disse que em contato com a CAPES conseguimos permissão para utilizar verba 71 

PROAP/CAPES para pagar tradução de artigos com o selo da American Journal Experts (AJE). 72 

Disse que com isso poderemos aumentar o impacto nas publicações. Informou que por 73 

decisão da Administração serão aumentados os valores das bolsas de Graduação, Mestrado 74 

e Doutorado, equiparando com os valores das bolsas FAPERJ. O Prof. Carlos Henrique 75 

disse que é importante avisar as Coordenações de Pós-Graduação que haverá limite para 76 

pagamento das traduções, pois os recursos PROAP se esgotam. O Prof. Amaral disse que 77 

precisamos estimular sempre o envio de artigos de qualidade. O Prof. Carlos Eduardo 78 

informou que faleceu no último dia 07 de fevereiro o Prof. Reinaldo Calixto, da PUC, e 79 

solicitou que a UENF encaminhasse mensagem de pesar. Foi aprovado por unanimidade o 80 

encaminhamento de mensagem de pesar em nome do Conselho Universitário. O Reitor 81 

solicitou a inclusão na pauta do calendário de reuniões dos Colegiados da UENF em 2012. A 82 

solicitação foi aprovada. O Reitor disse que no calendário de 2012 houve mudança no 83 

horário das reuniões do Conselho Universitário, passando de 14 horas para 9 horas, em 84 

virtude de em algumas vezes ser necessário prolongar a reunião. Colocou em apreciação o 85 

calendário de reuniões dos Colegiados da UENF para 2012, sendo aprovado com 86 

quatro votos contrários. Informou que justificaram ausência a técnica administrativa Ana 87 

Paula Caputo e os professores Fábio Olivares, Marcos Pedlowski e Alexandre Pio Viana. 88 

Sugeriu, pelo fato do calendário ter sido aprovado nesta reunião, que todas as justificativas 89 

fossem aceitas. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor colocou em apreciação os seguintes 90 

convênios: convênio entre a UENF e CAPES (processo E-26/053.120/11), que tem como 91 

objetivo conceder apoio financeiro com a finalidade de viabilizar cursos para formação inicial e 92 

continuada no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB. A coordenação pela 93 

UENF é da Pró-Reitoria de Graduação – aprovado; convênio entre a UENF e a Secretaria de 94 
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Educação Superior do Ministério da Educação (processo E-26/053.206/11), que tem como 95 

objetivo transporte/locomoção; incentivo à cultura com a oferta de estrutura para montagem 96 

de eventos; incentivo à cultura com a exibição de filmes; inclusão digital com a compra de 97 

computadores; apoio pedagógico com a atualização das bibliotecas. A coordenação pela 98 

UENF é da Pró-Reitoria de Graduação - aprovado com uma abstenção. Passando ao item 99 

4 da pauta, o Reitor colocou em apreciação o resultado de concurso público para 01 vaga de 100 

Professor Titular do CBB, na área de Biologia Celular e/ou Tecidual do Laboratório de Biologia 101 

Celular e Tecidual (CI CBB nº 010/2012). O candidato Fernando Costa e Silva Filho foi 102 

aprovado em 1º lugar (média final 9,70) e o candidato Arnoldo Rocha Façanha foi aprovado 103 

em 2º lugar (média final 9,25). O resultado foi homologado. O Prof. DaMatta disse que o 104 

Prof. Fernando Costa e Silva Filho é um excelente cientista, tem claro reconhecimento 105 

internacional, é membro da Academia Brasileira de Ciências desde 1999, e sua vinda será 106 

importante não só para o LBCT, mas para o CBB e a UENF. Passando ao item 5 da pauta, 107 

que trata de solicitação de Bolsa de Professor Visitante para o Prof. Francisco J. Vilella, o 108 

Prof. Amaral explanou sobre o processo e disse que o mesmo está devidamente instruído. 109 

Disse que todas as normas para Professor Visitante são cumpridas pelo Professor Francisco. 110 

Enfatizou que o professor vem para somar. O Reitor colocou a solicitação em apreciação, sendo 111 

aprovada com uma abstenção. Passando ao item 6 da pauta, que trata de recurso a 112 

processo de avaliação de desempenho e qualidade (processo E-26/050.217/09), a Profª Olga 113 

fez a leitura de seu parecer. Considerou que o parecer emitido é pela manutenção das notas da 114 

avaliação funcional do professor e arquivo do processo. Disse que o resumo de todos os 115 

destaques constam em anexo. Fez a leitura de pareceres de outras instâncias. O Reitor disse 116 

que uma análise profunda foi realizada, inclusive em outras instâncias. O Prof. Passoni disse 117 

que o LCQUI analisou os relatórios do Prof. Nagipe e do Prof. Gabriel na reunião do Laboratório, 118 

onde esta questão constava na pauta e o professor teve a oportunidade para se manifestar. 119 

Disse que no LCQUI, para a avaliação funcional, os avaliadores são definidos por sorteio 120 

público. Colocado em apreciação, o parecer emitido pela relatora foi aprovado por 121 

unanimidade, sendo mantidas as notas da avaliação funcional do professor e o 122 

arquivamento do processo. Passando ao item 7, que trata de solicitação de readequação da 123 

Resolução Consuni nº 11/99, o Reitor disse que esta solicitação foi aprovada pelo COLAC e 124 

abre possibilidade para que todos os servidores pleiteiem liberação para aperfeiçoamento, 125 

não somente os Técnicos de Nível Superior. O Prof. Carlos Augusto disse que na Pós-126 

Graduação Stricto Sensu há prazos para serem cumpridos perante a CAPES e com as 16 127 

horas de liberação o servidor não cumprirá estes prazos. Disse que já atuou em Coordenação 128 

de Pós-Graduação e era feito o possível para que o treinamento não fosse realizado na 129 

própria Universidade, mas quando não podia ser desta forma se buscava possibilidade de 130 

adequação. O Prof. Henrique indagou qual o benefício para a UENF uma secretária ser 131 

liberada para Doutorado. O Reitor fez a leitura do Artigo 2º: “O processo de treinamento 132 

deverá estar relacionado diretamente com o aprimoramento das atividades exercidas pelo 133 

servidor na UENF”. O Prof. Amaral disse que a Escola de Extensão poderá abrigar outros 134 

cursos que não os Stricto Sensu. Disse que não estamos tratando apenas de Mestrado e 135 

Doutorado, mas ampliando as possibilidades para os servidores. O Sr. Detony disse que 136 

observamos que a UENF está facilitando o treinamento extra-campus como, por exemplo, por 137 

meio de DINTER. Disse que é importante a manutenção dos bons profissionais, mas ninguém 138 

é insubstituível. Sugeriu que no Artigo 2º, onde consta que o treinamento “deverá estar 139 

relacionado diretamente às atividades do servidor”, seja substituído por “preferencialmente”. 140 

Questionou não constar Graduação no Artigo 1º. O Prof. Carlos Eduardo sugeriu o 141 
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encaminhamento para a aprovação integral do texto. Disse que todos os comentários até o 142 

momento estão incluídos no Artigo 10, e que qualquer pleito, com embasamento, seria 143 

analisado pelo Colegiado Acadêmico. Disse que não podemos pensar aqui em dispositivo 144 

institucional já visando sair da Universidade. A Profª Célia disse que como Coordenadora de 145 

Pós-Graduação ocorreu um caso de servidor que pleiteava Doutorado em área diferente de 146 

suas atividades e em nada contribuiu para o Laboratório. Sugeriu que se mantenha a 147 

exigência do treinamento estar relacionado às atividades do servidor. O Prof. Carlos 148 

Henrique disse que direito à capacitação todos têm e concorda com o Prof. Carlos Eduardo 149 

que os casos aqui comentados estão inseridos no Artigo 10. Disse que o servidor pode 150 

pleitear aperfeiçoamento na Instituição ou fora dela. Disse que devemos criar condições para 151 

manter esses servidores aqui. A Profª Marília disse que se vamos colocar todos os níveis de 152 

formação, devemos incluir Pós-Doutoramento. Ficou definido que o Artigo 1º será ajustado 153 

para atender o Artigo 35 da Lei 4.800/2006 e que no texto do Artigo 8º, para que fique 154 

mais claro, deve constar que a solicitação de liberação do servidor para 155 

aperfeiçoamento poderá ser feita dois anos após o fim do estágio probatório. O Prof. 156 

Carlos Augusto disse que as questões de flexibilização são importantes porque há casos de 157 

impertinências. O Reitor colocou em apreciação a resolução que aperfeiçoa a resolução 158 

Consuni nº 11/1999, sendo aprovada com uma abstenção. Não foram apresentadas 159 

questões para serem tratadas no item 8 da pauta. Nada mais havendo a tratar, o Reitor 160 

encerrou a reunião às 11 horas. 161 

 162 

 163 

 164 

 165 

       Prof. Silvério de Paiva Freitas                                Carlos André Pereira Baptista           166 

                         Reitor                                                              Secretário ad hoc                                                                     167 


