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ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO 3 

 4 

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e doze, no Centro de Convenções, às nove horas, 5 

realizou-se a centésima septuagésima primeira 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. Edson Corrêa 8 

da Silva – Vice-Reitor; Prof. Carlos Mauricio Fontes Vieira – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-9 

Graduação em exercício; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo 10 

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

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

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

Srª Ellen Holder de Cruz Almeida – Diretora Geral de Administração em exercício; Chefes de 14 

Laboratório: Prof. Manuel Vazquez (CCTA); Profª Daniela Barros de Oliveira (CCTA); Prof. 15 

Alexandre Pio Viana (CCTA); Profª Célia Raquel Quirino (CCTA); Prof. João Almeida (CBB); 16 

Prof. Clóvis de Paula Santos (CBB); Prof. Victor Martin Quintana Flores (CBB); Profª Olga 17 

Lima Tavares Machado (CBB); Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre (CCT); Profª Francisca Maria 18 

Alves Pinheiro (CCT); Prof. Luis Augusto Hernandez Terrones (CCT); Prof. Rodrigo Tavares 19 

Nogueira (CCT); Prof. Hugo Alberto Borsani Cardozo (CCH); Profª Denise Cunha Tavares 20 

(CCH); Prof. Carlos Eduardo Batista de Sousa (CCH); Prof. Marcelo Carlos Gantos (CCH); 21 

Prof. Leandro Garcia Pinho (CCH); Professores Titulares: Prof. Elias Fernandes de Souza 22 

(CCTA); Prof. Pedro Wladimir do Vale Lyra (CCH); Professores Associados: Prof. Ricardo 23 

Ferreira Garcia (CCTA); Prof. Carlos Henrique M. de Souza (CCH); Técnicos Administrativos: 24 

Sr. Detony José Calenzani Petri (CCTA); Sr. Arizoli Antônio Rosa Gobo (CBB); Sr. Roberto 25 

Ottoni Portela Couto (CCT); Sr. Nelielson Manhães Pessanha (CCH); Convidados: Prof. 26 

Vanildo Silveira – Secretário Geral; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. 27 

Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 170ª reunião; 2- Informes; 3- 28 

Enquadramentos e Progressões por antiguidade e merecimento – Lei 4.800 e Portaria 009/2008; 29 

4- Homologação da indicação do Prof. Vanildo Silveira como Diretor de Informação e 30 

Comunicação; 5- Perfil de vaga de concurso público para Professor Associado (CI CCTA/LMGV 31 

nº 07/12); 6- Perfil de vaga de concurso público para Professor Titular (CI CBB nº 039/2012); 7- 32 

Solicitação de afastamento para estágio pós-Doutoral – Profª Maria Cristina dos Santos Peixoto 33 

(processo E-26053.060/11); 8- Constituição de comissão para elaboração de proposta de 34 

alteração do PCV; 9- Assuntos diversos. O Reitor agradeceu a presença de todos e deu boas 35 

vindas aos novos conselheiros. Justificaram ausência os professores Helion Vargas, Fábio 36 

Olivares, Valdirene Moreira Gomes e a técnica administrativa Ana Paula Caputo. Passando 37 

ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 170ª reunião, sendo 38 

aprovada com sete abstenções. O Reitor solicitou inclusão na pauta do processo E-39 

26/050.882/12, que trata de aumento de cotas de auxílio creche. A solicitação de inclusão 40 

de item na pauta foi aprovada. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor fez os seguintes 41 

informes: i) participou de reunião na FINEP, quando discutiu-se projetos em andamento e 42 

pendências existentes, além do Centro de Excelência em Petróleo e Gás, item este sugerido 43 

pelo Conselho Curador da UENF; ii) ocorrerá reunião da Associação Brasileira dos Reitores 44 

das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM), em Brasília, sobre agendamento de 45 

audiência no Senado Federal sobre autonomia das universidades públicas e reunião no 46 

Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) sobre o Estado da Arte do Plano 47 
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Nacional de Educação (PNE) e, em ambas reuniões, estaremos sendo representados pelo 48 

Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior; iii) participará, em maio, de audiência com o Vice-49 

Presidente da República, agendada pela ABRUEM, em busca de mais recursos para as 50 

Universidades Estaduais; iv) participou da 1ª aula do Curso de Administração Pública da 51 

UENF e parabeniza todos professores pela motivação demonstrada. Disse que há outros 52 

cursos em processo de discussão para implantação, como de Engenharia de Alimentos e 53 

Farmácia; v) há comissão conjunta UENF/FAETEC estudando a possibilidade da UENF 54 

absorver o Colégio Agrícola. O Prof. Manuel Vazquez disse que a UENF tem, além dele, 55 

mais três representantes na referida comissão. Disse que a comissão está avaliando os 56 

possíveis impactos que podem ocorrer e depois será examinado pelos Colegiados; vi) 57 

participou de assinatura de convênio referente a trabalhos em Santa Maria Madalena, como 58 

os realizados no Parque Estadual do Desengano. O Prof. Nagipe disse que no referido 59 

Parque há projetos sendo realizados sem um sistema de acompanhamento e avaliação e 60 

sugerimos a instalação na UENF de uma Câmara de Projetos, para avaliar o andamento dos 61 

mesmos. Parabenizou o Prof. Pedrosa pelo empenho nas ações feitas no Parque, onde está 62 

em curso, inclusive, obras para abrigar pesquisas; vii) temos recebido reclamações referentes 63 

a processos de insalubridade que se encontram no Governo. Disse que solicitou reuniões no 64 

Rio de Janeiro para tratar desta questão. Disse que a Casa Civil encaminhou um técnico para 65 

analisar a questão das insalubridades e estamos acompanhando a tramitação do processo no 66 

Governo; viii) parabenizou a recepção aos novos alunos, quando tivemos a participação de 67 

11 Coordenadores de Cursos. Disse que de 4ª a 6ª feira estará acontecendo a Colação de 68 

Grau. A Profª Ana Beatriz disse que a formatura este ano passou a ser realizada sob a 69 

responsabilidade da PROGRAD. Disse que está sendo um desafio e contamos com o apoio 70 

dos colegas; ix) participou de reunião no Tribunal de Contas do Estado (TCE) e fomos muito 71 

bem recebidos. Disse que nesta reunião tratamos de questões como o Restaurante 72 

Universitário, quando colocamos a necessidade da finalização da obra e, felizmente, o 73 

Assessor do TCE colocou o material para análise e votação no dia seguinte e nos 74 

encaminhou por fax o resultado favorável. Disse que agora poderemos prosseguir com o 75 

processo de licitação e reinício das obras; x) participamos de reunião do Conselho Curador 76 

da UENF e encontro com o Secretário de Ciência e Tecnologia, Dr. Alexandre Cardoso, 77 

quando foi tratada a aprovação das novas regras de aposentadoria, que não permite 78 

aposentadoria com vencimento integral e pensa-se em fundo de pensão para minimizar a 79 

redução do salário com a aposentadoria. Disse que a alteração partiu do Governo Federal. 80 

Disse que na reunião com o Dr. Alexandre Cardoso foi informado sobre Comissão do Estado 81 

para trabalhar a possibilidade de Plano de Cargos e Vencimentos (PCV) único, sendo esta 82 

uma proposta da SECT. Disse que foi discutida, também, a possibilidade de incorporação da 83 

FENORTE pela UENF, além da criação do Parque de Alta Tecnologia. O Sr. Detony indagou 84 

se há prazo para início dos trabalhos da comissão. O Reitor disse que a princípio seria de 85 

imediato, mas devemos aguardar sinalização da SECT. O Prof. Edson informou que 86 

participou, no dia anterior, de reunião em Macaé, como desdobramento da reunião na FINEP, 87 

pensando em estruturar o Setor de Petróleo e Gás. Disse que se a Petrobras considerar a 88 

UENF importante nesta área seria um reforço para conseguirmos um projeto grande junto à 89 

FINEP. Disse que estava acompanhado do Prof. Edmilson, Prof. Severiano e Prof. Priimenko. 90 

Disse que buscou-se aproximação da UENF com a Unidade em Macaé, pois atualmente 91 

nossos projetos relacionam-se basicamente com o CENPES/Petrobras. O Reitor solicitou e 92 

foi aprovada a inversão de pauta, quando passou-se a tratar do item 8, sobre constituição de 93 

comissão para elaboração de proposta de alteração do PCV. O Reitor disse que recebeu 94 



     

 

 

                                       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 

 

 

documento do SINTUPERJ com deliberações sobre a tabela salarial. Fez a leitura do parecer da 95 

ASJUR sobre a questão da correção da tabela salarial. Disse que a correção da tabela salarial 96 

não agrada a todos, mas foi devidamente aprovada pelo Consuni e o processo está sendo 97 

avaliado pelo Governo. Sugeriu, em relação a este ponto de pauta, que os sindicatos indiquem 98 

um representante e a Reitoria mais um nome para compor a comissão. O Sr. Detony disse 99 

que discutiu este tema no CCTA e que não abrimos mão da resposta quanto ao processo de 100 

correção da tabela salarial. Disse que se preocupa que o Estado verifique que a cada dia 101 

chega um documento diferente sobre questão salarial. Disse, também, que o Estado não 102 

pode ser omisso e gostaríamos de uma resposta do mesmo, com desfecho da questão da 103 

proposta de correção da tabela salarial. Sugeriu, para esta comissão para tratar de uma 104 

possível unificação do PCV, um representante de cada nível de categoria. O Reitor disse que 105 

a comissão sugerida não anula o processo de correção da tabela. Disse que é apenas 106 

aperfeiçoamento do Plano de Cargos. Considerou que um representante de cada sindicato e 107 

um da Reitoria seria melhor do que muitas pessoas compondo a comissão. O Sr. Arizoli 108 

disse que a preocupação é termos uma comissão fictícia, pois não há documento do Governo 109 

indicando que estudemos o PCV. O Prof. Henrique disse que a comissão é para elaborar 110 

proposta para ser apresentada ao Consuni. O Reitor disse que é importante anteciparmos 111 

sugestões para apresentar ao Governo quando a proposta chegar. A Profª Olga sugeriu dois 112 

professores indicados pela ADUENF, dois técnicos administrativos indicados pelo 113 

SINTUPERJ e um docente e um técnico administrativo indicados pela Reitoria. O Prof. Edson 114 

disse, em relação a esta comissão, que precisamos ter a clareza que a demanda do Governo 115 

é uma tabela única para as três Universidades e a Dedicação Exclusiva poderá estar inserida. 116 

Considerou que esta questão, apesar de parecer bem específica, envolve outras instituições. 117 

O Prof. Elias apoiou a proposta da Profª Olga, com a comissão formada por três docentes e 118 

três técnicos administrativos, atendendo o anseio das categorias. O Prof. Marcelo indagou o 119 

objetivo e o período de atuação da comissão. O Reitor disse que é para tratar do 120 

aperfeiçoamento do PCV e sugeriu 90 dias de trabalho, no máximo. O Prof. Carlos Henrique 121 

disse que no final das contas o importante é termos a comissão mista, discutindo o interesse 122 

de todos. O Reitor colocou em apreciação a proposta da Profª Olga, de composição da 123 

comissão que tratará de aperfeiçoamento do PCV com dois docentes indicados pela 124 

ADUENF, dois técnicos administrativos indicados pelo SINTUPERJ e um docente e um 125 

técnico administrativo indicados pela Reitoria. A proposta foi aprovada por unanimidade. O 126 

Reitor disse, conforme entendimento ocorrido durante elaboração do Plano Estratégico 127 

Situacional (PES), que gostaria de nomear comissão para elaborar proposta de atualização 128 

do Regimento Interno da UENF. O Sr. Detony sugeriu a mesma composição da comissão 129 

formada para tratar do PCV. O Prof. Carlos Henrique sugeriu um representante de cada 130 

categoria representada no CONSUNI. O Prof. Gonçalo entendeu que este assunto é sério e 131 

não é item de pauta e poderia ser inserido na próxima reunião. Considerou o Regimento 132 

muito importante. O Prof. Hugo sugeriu incluir representantes das Pós-Graduações na 133 

comissão. O Prof. Manuel Vazquez disse que o Regimento Interno é uma peça muito grande 134 

para uma comissão se debruçar sobre ele. Disse que poderia ser seccionado para que 135 

subcomissões o estudem. O Prof. Gonçalo sugeriu comissão enxuta, mas que seja feita uma 136 

prévia nos Centros. O Prof. Elias perguntou se não seria possível comissão no mesmo 137 

formato da anterior, pois se for composta por muita gente pode ficar complicado. O Reitor 138 

lembrou que esta questão será uma peça fundamental para o Plano de Desenvolvimento 139 

Institucional (PDI). O Prof. Leandro disse que a representação de Centro é mais homogênea 140 

do que um representante de Chefia de Laboratório para representar todos. A Profª Olga disse 141 
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que a comissão pode ser o próprio Consuni, que saberá definir as questões referentes ao 142 

Regimento. O Prof. Marcelo disse que deveria haver trabalho prévio de encaminhamento dos 143 

Centros e o Colegiado decidir. O Prof. Edmilson sugeriu comissão composta por dois 144 

docentes, dois técnicos e dois estudantes para buscarem as propostas dos Centros. O Prof. 145 

Gonçalo disse que a comissão deveria consolidar as propostas encaminhadas pelos Centros. 146 

O Reitor colocou em apreciação a proposta de comissão formada por dois docentes, dois 147 

técnicos administrativos e dois alunos, que receberá o encaminhamento de propostas dos 148 

Centros. A proposta foi aprovada por unanimidade. O Reitor colocou em apreciação os 149 

seguintes nomes para compor a comissão agora aprovada: Antonio Teixeira do Amaral Junior 150 

e Olga Lima Tavares Machado (docentes); Marília Henriques Rodrigues e Roberto Ottoni 151 

Portela Couto (técnicos administrativos); um estudante indicado pelo Diretório Central dos 152 

Estudantes (DCE) e um estudante indicado pela Associação de Pós-Graduandos (APG). A 153 

proposta foi aprovada com uma abstenção. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor 154 

colocou em apreciação os seguintes enquadramentos e progressões por antiguidade e 155 

merecimento: CI CCD 007/2012: Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla (enquadramento / faixa 156 

XVIII / padrão 5); Denise Cunha Tavares Terra (enquadramento / faixa XVI / padrão 5); 157 

Fernando José Luna de Oliveira (progressão diferenciada / faixa XVI / padrão 5); Manuel 158 

Antonio Molina Palma (enquadramento / faixa XVI / padrão 5); Maria Eugênia Ferreira Totti 159 

(enquadramento / faixa XV / padrão 5); Marília Paixão Linhares (enquadramento / faixa XVII / 160 

padrão 5); Marinete dos Santos Silva (enquadramento / faixa XVII / padrão 5). Os 161 

enquadramentos e a progressão diferenciada foram aprovados. O Reitor colocou em 162 

apreciação a CI CCD 014/2012, com enquadramentos e progressão diferenciada dos 163 

seguintes docentes: Carlos Eduardo de Rezende (progressão diferenciada / faixa XIX / 164 

padrão 5); Carlos Henrique Pico Ortiz (enquadramento / faixa XVI / padrão 1); Gilberto 165 

Lourenço Gomes (enquadramento / faixa XVII / padrão 3). Os enquadramentos e a 166 

progressão diferenciada foram aprovados. Passando ao item 4 da pauta, o Reitor disse 167 

que após aprovação pelo Consuni da Diretoria de Informação e Comunicação (DIC) a 168 

Reitoria, após análises, está indicando o Prof. Vanildo Silveira como Diretor de Informação e 169 

Comunicação. Disse que queremos avançar nas questões em que nos encontramos 170 

atrasados e, para isso, contamos com a colaboração de todos. Disse que não é um setor 171 

simples e será um desafio grande. Solicitou ao Prof. Vanildo que apresentasse o seu plano de 172 

trabalho. O Prof. Vanildo se apresentou e agradeceu a indicação e confiança do Reitor. Fez 173 

um relato do que é e como deverá ser a funcionalidade da DIC. Explanou sobre sua proposta 174 

de trabalho à frente da Diretoria. Disse que são muitas demandas e não poderemos atender 175 

tudo de imediato, mas com certeza trabalharemos para avançar. O Prof. Terrones 176 

parabenizou o Prof. Vanildo e disse acreditar que a DIC ajudará na modernização da UENF. 177 

Disse que a primeira demanda é referente ao Sistema Acadêmico e que outra questão é o 178 

número de pessoas para atuar na Diretoria, pois as demandas são muitas. Disse que aguarda 179 

uma contribuição da DIC na parte acadêmica. Disse, ainda, que o Curso de Ciência da 180 

Computação deverá estar inserido neste trabalho. O Prof. Vanildo disse que a manutenção 181 

tem dificuldade de atendimento atualmente, pois o grupo não é suficiente para atender a tudo. 182 

Disse que atacaremos as questões que hoje são mais carentes. Disse que a área acadêmica 183 

será apoiada e é importante que o Curso de Computação tenha um estreitamento nas 184 

relações com a DIC. O Prof. Ricardo elogiou a indicação e deseja sucesso nas atividades. 185 

Disse que na Pós-Graduação há demanda pela padronização e normatização de 186 

monografias, dissertações e teses. O Prof. Marcelo parabenizou o Prof. Vanildo pela valentia 187 

e audácia, devido às atuais condições de recursos humanos. Disse que a UEZI é uma 188 
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unidade laboratorial, com atividades de ensino, pesquisa e extensão e esse é o foco da 189 

unidade, mas estamos dispostos a colaborar com a DIC. Disse que nos desafios 190 

apresentados é urgente a questão da rede, que nos acompanha ao longo dos anos. Disse 191 

que a operacionalidade é complexa e precisamos objetivar o problema na rede a curto prazo, 192 

pois é fundamental para o desenvolvimento institucional. Desejou sucesso ao Prof. Vanildo. O 193 

Prof. Carlos Henrique parabenizou a indicação e considerou um nome importante, com a 194 

experiência da Secretaria Geral. Sugeriu que o Prof. Vanildo escute quem faz as avaliações, 195 

como a do INEP. Disse que é importante ouvir mais a Universidade como um todo em busca 196 

de soluções e torce para que os professores vistam a camisa e busquem recursos para 197 

ajudar. Disse que o que precisamos é sistematizar o funcionamento dos setores ligados à 198 

DIC. O Prof. Gonçalo parabenizou o Reitor pela escolha, pois dedicação com certeza não 199 

faltará. Disse que otimizar as atividades é um desafio e durante a implantação acontecerão 200 

falhas, sendo importante esta conscientização e, também, colaboração para que haja o 201 

retorno desejado. Disse que a prioridade é sistematizar a parte acadêmica. Desejou sorte ao 202 

Prof. Vanildo. O Sr. Detony disse que não somos contra a pessoa do Prof. Vanildo, mas 203 

alerta para que sejam dadas oportunidades para as pessoas que atuam na área. O Sr. Arizoli 204 

disse que se abstém, pois já havíamos definido que cargos de confiança do Reitor não 205 

precisam vir ao Consuni. O Reitor colocou em apreciação a indicação do Prof. Vanildo 206 

Silveira como Diretor de Informação e Comunicação, sendo aprovado com uma abstenção 207 

e um voto contrário. Passando ao item 5 da pauta o Reitor colocou em apreciação o perfil 208 

de vaga de concurso público para Professor Associado do LMGV/CCTA (CI CCTA/LMGV nº 209 

07/12), sendo aprovado. Passando ao item 6 da pauta o Reitor colocou em apreciação o 210 

perfil de vaga de concurso público para Professor Titular (CI CBB nº 039/2012), sendo 211 

aprovado. Passando ao item 7, que trata de solicitação de afastamento para estágio pós-212 

Doutoral da Profª Maria Cristina dos Santos Peixoto (processo E-26053.060/11), o Prof. Sérgio 213 

Arruda disse que a professora não obteve ainda resposta sobre bolsa, mas precisa viajar para o 214 

início da pesquisa e solicitou passagem aérea, o que gerará ônus para a Universidade. O Reitor 215 

colocou em apreciação, com a solicitação sendo aprovada com uma abstenção, com ônus 216 

para a UENF, e que o referido ônus será subtraído da cota descentralizada do CCH. 217 

Passando ao item 9 da pauta, o Reitor disse que há solicitação do SINTUPERJ (processo E-218 

26/050.882/12) para que sejam estendidas as parcelas de auxílio creche até que o 219 

dependente complete 6 anos e 11 meses de idade, equiparando assim com o que é pago 220 

pela UERJ. Disse que a ASJUR emitiu parecer favorável e que há recursos orçamentários 221 

para tal fim. Colocado em apreciação, a proposta foi aprovada por unanimidade. O Reitor 222 

informou que encaminharemos o processo ao Governo, solicitando este pagamento. Nada 223 

mais havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às 11 horas e 55 minutos. 224 

 225 

 226 

 227 

 228 

       Prof. Silvério de Paiva Freitas                                Carlos André Pereira Baptista           229 

                         Reitor                                                              Secretário ad hoc                                                                     230 


