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ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO 3 

 4 

Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e doze, no Centro de Convenções, às 5 

nove horas, realizou-se a centésima septuagésima 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; Profª Adriana Jardim de Almeida – Pró-Reitora de 9 

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

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

Comunitários; Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; 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; Sr. Antonio Constantino de Campos – Diretor Geral de 14 

Administração; Chefes de Laboratório: Prof. Antonio Gesualdi Junior (CCTA); Profª Daniela 15 

Barros de Oliveira (CCTA); Prof. Alexandre Pio Viana (CCTA); Prof. Fábio Cunha Coelho 16 

(CCTA); Prof. Fábio Lopes Olivares (CBB); Profª Olga Lima Tavares Machado (CBB); Prof. 17 

Hélio Jorge Severiano Ribeiro (CCT); Prof. Rodrigo Tavares Nogueira (CCT); Prof. Hamilton 18 

Garcia de Lima (CCH); Profª Denise Cunha Tavares (CCH); Prof. Carlos Eduardo Batista de 19 

Sousa (CCH); Prof. Marcelo Gantos (CCH); Prof. Leandro Garcia Pinho (CCH); Professores 20 

Titulares: Prof. Elias Fernandes de Souza (CCTA); Prof. Carlos Eduardo de Rezende (CBB); 21 

Professores Associados: Prof. Renato Augusto DaMatta (CBB); Prof. Roberto Weider de Assis 22 

Franco (CCT); Técnicos Administrativos: Sr. Detony José Calenzani Petri (CCTA); 23 

Convidados: Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior – Chefe de Gabinete; Sr. Carlos André 24 

Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 25 

176ª reunião; 2- Informes; 3- Aprovação de convênios; 4- Enquadramentos e Progressões por 26 

antiguidade e merecimento – Lei 4.800 e Portaria 009/2008; 5- Perfis de vagas de concurso 27 

público para Professor Associado: 01 vaga do LFIT (CI UENF/CCTA/LFIT nº 39/12; 01 vaga do 28 

LCQUI (CI CCT nº 227/12); 01 vaga do LTA (CI UENF/CCTA/LTA nº 062/12); 6- Solicitação de 29 

afastamento para realização de pós-doutoramento do Prof. Luis Humberto Castillo Estrada 30 

(processo E-26/052.471/12); 7- Minuta de Resolução que atualiza a Resolução Consuni nº 02-31 

2004 - Estabelece Normas para Estágio Sênior e Pós-Doutoramento de Docentes do Quadro 32 

Permanente da UENF – processo E-26/051.865/12 – parecer da relatoria; 8- Minuta de 33 

Resolução sobre Política da Propriedade Intelectual da UENF (processo E-26/052.247/11) – 34 

parecer da relatoria; 9- Assuntos diversos. Justificaram ausência os Professores Ivo Curcino, 35 

Célia Quirino, Francisca Pinheiro, Geraldo Timóteo, Ricardo Garcia e Andréa Arnholdt. 36 

Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 176ª 37 

reunião, sendo aprovada com duas abstenções. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor 38 

deu os seguintes informes: i) participou de diversas reuniões com a SECT e SEPLAG e há 39 

reunião agendada na SEPLAG para a próxima quarta-feira para tratar das demandas da 40 

UENF; ii) foi realizada reunião do Conselho Curador da UENF em Macaé, quando foi feita uma 41 

apresentação aos membros do Conselho pelo Diretor do CCT, Prof. Edmilson José Maria, e pelo 42 

Chefe do LENEP, Prof. Severiano. Disse que ocorreu também reunião com a PETROBRAS para 43 

tratar de novas parcerias; iii) tem participado das reuniões da ABRUEM e uma das conquistas 44 

da Associação é a diminuição da contrapartida em convênios com as Federais de 20% para 1%. 45 

Disse que foi conseguida junto a CAPES permissão para prorrogação de prestação de contas do 46 

PROAP. Disse que está sendo trabalhada uma frente parlamentar para elaboração de lei para 47 
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financiamento, pelo Governo Federal, de cursos nas universidades estaduais e federais; iv) foi 48 

uma grande satisfação o resultado obtido pela UENF na avaliação do MEC, quando ficamos em 49 

11º lugar no país e como a melhor Universidade do Estado do Rio de Janeiro; v) em relação ao 50 

adeus a Oscar Niemeyer, registrou que é um orgulho termos parte de sua obra aqui na UENF e, 51 

inclusive, solicitou inclusão na pauta de proposta de dar ao nosso Centro de Convenções o 52 

nome de Oscar Niemeyer. A solicitação de inclusão na pauta foi aprovada. O Prof. Elias sugeriu 53 

a convocação de uma sessão extraordinária para tratar desta proposta, para que seja dado um 54 

destaque maior. O Prof. Carlos Eduardo de Rezende considerou que poderíamos encaminhar 55 

a proposta nesta reunião. Destacou que Oscar Niemeyer, assim como Leonel Brizola e Darcy 56 

Ribeiro, foi muito importante para a UENF. Sugeriu que na primeira reunião de 2013 façamos o 57 

descerramento da placa. O Prof. Marcelo sugeriu que a homenagem a Oscar Niemeyer seja a 58 

abertura do ciclo de comemorações pelos 20 anos da UENF. Colocada em apreciação, a 59 

proposta de dar ao Centro de Convenções da UENF o nome de Oscar Niemeyer foi 60 

aprovada por unanimidade. O Prof. Edson informou que tem participado de reuniões do 61 

Fórum Permanente de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, que tem como 62 

participantes, além das universidades, setores da sociedade civil. Disse que a partir de 2013 o 63 

número de Câmaras Setoriais do Fórum vai ser reduzido de 10 para 07. Disse que já foi 64 

discutida no COLEX a importância de termos uma participação mais efetiva nas Câmaras 65 

Setoriais e que nosso grupo de participantes se organize nas atuações. O Reitor informou 66 

que o Presidente da FAPERJ levantou uma questão para ser refletida, que é a diminuição que 67 

tem havido nas demandas de projetos. Disse que a liberação de recursos é proporcional às 68 

demandas. O Prof. Carlos Eduardo de Rezende considerou que os cortes constantes feitos 69 

pela FAPERJ são frustrantes, pois deveriam ser melhor justificados, considerando que 70 

comprometem os projetos. O Reitor disse que são pontos sobre os quais devemos buscar 71 

soluções e encaminhá-las à FAPERJ. O Prof. Edson disse que o presidente da FAPERJ está 72 

preocupado com a diminuição das demandas no Edital de “Desenvolvimento Regional” e o 73 

edital específico para as três Universidades Estaduais. Disse que devemos levantar as 74 

demandas mais fortes e pleitear junto à FAPERJ editais e que esta questão já foi conversada 75 

com os Diretores de Centro. Disse que o presidente da FAPERJ precisa definir para 2013 76 

onde concentrar os editais, por isso a importância de passarmos as informações. O Prof. 77 

Fábio Olivares considerou que gastar recursos em 12 meses é inviável e, com isso, ficamos 78 

dois anos sem submeter projetos. O Prof. Marcelo informou que o CCH teve nesta semana 79 

uma conquista na relação com a sociedade, com o começo de convênio com a PETROBRAS, 80 

com proposta para trabalharmos em 10 municípios da região. O Prof. Sérgio Arruda 81 

informou que realizamos o 3º Colóquio com recursos advindos das próprias inscrições. Disse 82 

que trouxemos bons nomes, sendo um da Universidade de Lisboa e outro de Universidade 83 

Chilena. Disse que tratamos de convênios e eles se mostraram bem receptivos. Disse que é 84 

importante registrar que mesmo trabalhando no limite estamos elevando nossos índices. O 85 

Prof. Marcelo disse que dentro do resultado de excelência as Ciências Sociais teve 86 

destaque, mas precisamos de corpo docente maior para manter nosso nível. O Reitor 87 

informou que representantes do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ) vieram à 88 

UENF para fazer matéria sobre o resultado obtido pela Universidade junto ao MEC, 89 

entrevistando alunos dos cursos de Ciências Sociais e de Petróleo. Informou, ainda, que há 90 

uma preocupação grande na ABRUEM com o projeto que tramita no Congresso Nacional de 91 

revalidação automática de diplomas de Pós-Graduação. Solicitou a inserção na pauta de dois 92 

resultados de concurso público para professor e de solicitação de convocação de segundo 93 

colocado em concurso público. A solicitação foi aprovada. Passando ao item 3 da pauta, o 94 
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Reitor colocou em apreciação os seguintes convênios: i) convênio entre a UENF, 95 

PETROBRAS e Fundação BioRio (processo E-26/053.354/12), que tem como objetivo união de 96 

esforços dos partícipes para o desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado “Elaboração do 97 

Projeto Executivo da Ampliação do Espaço Físico do Laboratório de Modelagem Física da 98 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF”. O coordenador pela UENF é 99 

o Prof. Sérgio Tibana – aprovado; ii) convênio entre a UENF, PETROBRAS, FIOCRUZ e FIOTEC 100 

(processo E-26/053.640/12), que tem como objetivo união de esforços dos partícipes para o 101 

desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado “Síntese e escalonamento de moléculas não 102 

oxidantes para controle de biofenômenos na indústria de petróleo, segundo diretrizes de 103 

segurança, meio ambiente e saúde”. O coordenador pela UENF é o Prof. Edmilson José Maria – 104 

aprovado; iii) convênio entre a UENF, PETROBRAS e Fundação BioRio (processo E-105 

26/053.702/12), que tem por objetivo união de esforços dos partícipes para o desenvolvimento do 106 

Projeto de P&D intitulado “Inferência Petrofísica de Propriedades de Reservatórios Carbonáticos”. 107 

O coordenador pela UENF é o Prof. Fernando Sérgio de Moraes – aprovado; iv) convênio entre a 108 

UENF, Faculdades Católicas, Associação Mantenedora da PUC-Rio, FPLF e FUNDENOR 109 

(processo E-26/053.852/12), que tem por objetivo realizar análises em amostras conforme definido 110 

no Anexo 1. O coordenador pela UENF é o Prof. Carlos Eduardo de Rezende – aprovado. 111 

Passando ao item 4 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a CI CCCTA nº 017/12, com 112 

progressão simples do servidor técnico administrativo Erceli Dutra da Silva (faixa VI - padrão 5) – 113 

progressão simples aprovada. Colocou em apreciação a CI CCD nº 090/12, com 114 

enquadramento do Prof. Paulo Sérgio Dias da Silva (faixa XV – padrão 5) – enquadramento 115 

aprovado. Colocou em apreciação a CI CCD nº 082/12, com enquadramentos e progressões 116 

diferenciadas dos seguintes docentes: Prof. André de Oliveira Carvalho (enquadramento - faixa 117 

XV – padrão 1); Profª Angela Pierre Vitória (progressão diferenciada - faixa XVII – padrão 5); Prof. 118 

Humberto Pena Couto (progressão diferenciada - faixa XVII – padrão 5); Profª Karoll Andrea 119 

Alfonso Torres (enquadramento - faixa XIV – padrão 5); Prof. Thiago Motta Venancio 120 

(enquadramento - faixa XV – padrão 2) – enquadramentos e progressões diferenciadas 121 

aprovados. O Reitor colocou em apreciação a CI CCD nº 083/12, com solicitação de progressão 122 

diferenciada do Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos (faixa XVII - padrão 5). O Prof. Edson 123 

explanou sobre a solicitação, que foi aprovada na CCD com utilização de regras de 124 

excepcionalidade, pois falta a exigência de orientação de Doutorado concluída. A Profª Olga 125 

indagou porque não se pode aguardar a conclusão do Doutorado, já que o mesmo está no 126 

período final. Sugeriu que nestes casos seja aguardada a conclusão. O Prof. Edson disse que 127 

esta sugestão pode ser discutida. Disse que é permitido que ele faça a solicitação e a CCD e o 128 

COLAC, após análises, aprovaram. O Prof. Fábio Olivares disse que é o tipo de caso que é 129 

favorável e tem emitido pareceres que não tem encontrado coro na Comissão Central. Disse que 130 

a contribuição do Prof. Paranhos para a Universidade é nítida. O Prof. Carlos Eduardo de 131 

Rezende disse que a posição da CSCD foi defendida na CCD. Disse que defendeu a posição no 132 

COLAC e foi favorável, mas este Conselho não aceitou a aprovação com utilização de regra de 133 

excepcionalidade na solicitação de uma professora. O Prof. Elias disse que há uma discussão 134 

sobre excepcionalidades e há necessidade de melhorarmos a redação para as análises. Disse 135 

que no caso da professora, citado pelo Prof. Carlos Eduardo de Rezende, não era cumprida uma 136 

exigência onde não é permitida excepcionalidade, que é a questão de horas/aula, pois as normas 137 

somente permitem excepcionalidade para casos de orientação de Doutorado. Disse que devemos 138 

melhorar a redação, ou permitir a excepcionalidade em outros casos, para não atrapalhar quem 139 

faz as avaliações. A Profª. Olga disse que é permitida utilização de regra de excepcionalidade 140 

para os Programas que não têm Doutorado. O Prof. Elias disse que pelo tempo que este 141 

processo está tramitando o Doutorado pode até já ter sido concluído. O Reitor disse que há 142 

comissão para aperfeiçoar o Regimento da UENF. O Prof. Carlos Eduardo de Rezende disse 143 



     

 

 

                                       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 

 

 

que caberia à CCD encaminhar sugestões para a comissão. Disse que a CCD já se deparou com 144 

a questão do texto citada pelo Prof. Elias. Disse que a excepcionalidade pode ser praticada 145 

também com a análise de currículo. O Prof. Elias disse que a questão do ensino não está 146 

destacada como excepcionalidade. O Prof. Edson disse que temos a tarefa de melhorar a 147 

redação. Disse que além da regra para o Programa que não tem Doutorado há também regra que 148 

se baseia no conjunto da obra do docente. Disse que as exigências são diferentes para mudanças 149 

de níveis em casos de Professor Associado e de Professor Titular. O Prof. Fábio Olivares disse 150 

que já havia sugerido reunião das Câmaras Setoriais com a Comissão Central. Disse que tinha 151 

uma interpretação da Portaria diferente da interpretação do Prof. Elias e é necessário 152 

uniformizarmos. O Reitor colocou em apreciação a solicitação de progressão diferenciada do 153 

Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos Paranhos (faixa XVII - padrão 5), sendo 154 

aprovada com 05 abstenções. Passando ao item 5 da pauta, o Reitor colocou em 155 

apreciação os seguintes perfis de concurso público: i) 01 vaga para Professor Associado do 156 

LFIT/CCTA (CI UENF/CCTA/LFIT nº 39/12) – área de conhecimento “Olericultura” – linhas de 157 

atuação “Atuar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão com culturas olerícolas” – 158 

aprovado com uma abstenção; ii) 01 vaga para Professor Associado do LCQUI/CCT (CI CCT nº 159 

227/12) – área de conhecimento “Química” – linhas de atuação “Demonstrar conhecimento para 160 

ministrar disciplinas das áreas de Química Geral e Química Analítica (teoria e prática) e desenvolver 161 

projetos de pesquisa que envolva a utilização de pelo menos uma das técnicas analíticas 162 

instrumentais citadas acima” – aprovado com uma abstenção; iii) 01 vaga para Professor 163 

Associado do LTA/CCTA (CI UENF/CCTA/LTA nº 062/12) – área de conhecimento “Engenharia de 164 

Alimentos” – linhas de atuação “Processamento de Alimentos” – aprovado. Passando ao item 6, o 165 

Reitor colocou em apreciação a solicitação do Prof. Luis Humberto Castillo Estrada de 166 

afastamento para realização de Pós-Doutoramento  em Madri, de setembro de 2013 até 167 

setembro de 2014 (processo E-26/052.471/12). O Prof. Edson explanou sobre a solicitação. A 168 

solicitação foi aprovada. Passando ao item 7, que trata de minuta de resolução que atualiza a 169 

Resolução Consuni nº 02-2004 (Estabelece Normas para Estágio Sênior e Pós-Doutoramento 170 

de Docentes do Quadro Permanente da UENF / processo E-26/051.865/12), o Reitor 171 

informou que não estamos com quorum qualificado para tratar deste tema. Passando ao item 172 

8, que trata de Minuta de Resolução sobre Política da Propriedade Intelectual da UENF 173 

(processo E-26/052.247/11), a Profª Olga, relatora do processo, solicitou que a apresentação 174 

de seu parecer fique para a próxima reunião. Passando ao item 9, o Prof. Edmilson fez uma 175 

explanação sobre os resultados dos concursos públicos para Professor Associado e Professor 176 

Titular do LAMET. O Reitor colocou em apreciação a CI CCT nº 270/12, com resultado de 177 

concurso público para Professor Associado do LAMET, na área de Meteorologia, que teve o 178 

seguinte resultado: Maria Gertrudes Alvarez Justi da Silva (aprovada em 1º lugar, com média 179 

9,35); Gyrlene Aparecida Mendes da Silva (aprovada em 2º lugar, com média 8,25); Luciana 180 

Rossato (não compareceu); Luiz Eduardo Medeiros (não compareceu) – resultado 181 

homologado. Colocou em apreciação a CI CCT nº 271/12, com resultado de concurso público 182 

para Professor Titular do LAMET, na área Meteorologia, que teve o seguinte resultado: Isimar de 183 

Azevedo Santos (aprovado em 1º lugar, com média 9,07) - resultado homologado. O Reitor 184 

colocou em discussão o processo E-26/054.296/12, com solicitação de convocação do segundo 185 

colocado em concurso público para técnico administrativo. O Prof. Severiano explicou que o 186 

servidor da rede corporativa é o gargalo do LENEP. Informou que os candidatos de Geofísica 187 

foram reprovados no concurso público e o Laboratório está solicitando o redirecionamento da 188 

vaga para a área de Geoinformática. Disse que a solicitação é que o segundo colocado de 189 

Geoinformática assuma a vaga não preenchida para Geofísica, para ajudar na rede corporativa. 190 

O Reitor disse que há pareceres da GRH e ASJUR, precisando agora ser aprovado pelo 191 
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CONSUNI. Disse que temos déficit de mais de cem técnicos administrativos, o que nos traz 192 

dificuldades. Disse que estamos elaborando documento relatando a dificuldade e solicitando que 193 

possa ser autorizada convocação de mais técnicos administrativos. O Prof. Elias indagou se a 194 

vaga de Geofísica fica extinta e transferida para Geoinformática. O Prof. Severiano respondeu 195 

que sim, que foi definido internamente. O Prof. Carlos Eduardo de Rezende solicitou a leitura 196 

do parecer da ASJUR. O Reitor fez a leitura do parecer solicitado. O Sr. Detony disse que 197 

chegou o momento dos Conselhos Superiores tomarem atitude junto ao Governo, mostrando a 198 

engenharia que tem sido feita para suprir a falta de servidores. Disse que formalmente deve ser 199 

buscado algo que solucione a questão. O Reitor disse que concordamos e sempre mostramos 200 

em reuniões do Conselho Curador e também na SECT, e nos esforçaremos sempre para 201 

resolver esta questão. O Reitor colocou em apreciação a solicitação do LENEP de convocação 202 

do segundo colocado em Geoinformática para assumir a vaga não preenchida de Geofísica. A 203 

solicitação foi aprovada. O Reitor disse que esta é a última reunião de 2012 e gostaria de 204 

agradecer aos conselheiros e todos aqueles que trabalharam para o crescimento da 205 

Universidade. Disse que 2012 foi um ano de boas avaliações e deseja que em 2013 nossas 206 

demandas sejam atendidas e nossos cursos bem avaliados. Desejou que em 2013 todos 207 

tenham sucesso na vida profissional e principalmente na pessoal. Nada mais havendo a tratar, 208 

o Reitor encerrou a reunião às 11 horas. 209 

 210 

 211 

 212 

 213 

       Prof. Silvério de Paiva Freitas                                Carlos André Pereira Baptista           214 

                         Reitor                                                              Secretário ad hoc                                                                     215 


