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ATA DA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO 3 

 4 

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e treze, no Centro de Convenções, às 5 

nove horas, realizou-se a centésima octogésima reunião ordinária do Conselho 6 

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

as seguintes presenças: Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor, que presidiu a 8 

reunião; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-9 

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

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 12 

CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor em exercício do CCT; Prof. Sérgio Arruda 13 

de Moura – Diretor do CCH; Sr. Antonio Constantino de Campos – Diretor Geral de 14 

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

Daniela Barros de Oliveira (CCTA); Prof. Ricardo Ferreira Garcia (suplente - CCTA); Prof. 16 

Alexandre Pio Viana (CCTA); Prof. Fábio Cunha Coelho (suplente - CCTA); Profª 17 

Valdirene Moreira Gomes (CBB); Prof. Fábio Lopes Olivares (CBB); Prof. Elias Walter 18 

Alves (CBB); Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre (CCT); Profª Francisca Maria Alves 19 

Pinheiro (CCT); Prof. Sérgio Luis Gonzalez Garcia (CCT); Prof. Hamilton Garcia (suplente 20 

- CCH); Profª Denise Cunha Tavares (CCH); Prof. Carlos Eduardo Batista de Sousa 21 

(CCH); Prof. Marcelo Carlos Gantos (CCH); Profª Renata Maldonado (suplente - CCH); 22 

Professores Titulares: Prof. Elias Fernandes de Souza (CCTA); Prof. Carlos Eduardo de 23 

Rezende (CBB); Prof. Pedro Wladimir do Vale Lyra (CCH); Professores Associados: Prof. 24 

José Tarcísio Lima Thiebaut (CCTA); Prof. Arnoldo Rocha Façanha (suplente – CBB); 25 

Prof. Roberto Weider Franco (CCT); Prof. Geraldo Márcio Timóteo (CCH); Técnicos 26 

Administrativos: Sr. Detony José Calenzani Petri (CCTA); Srª Telma Ferreira Costa Aguiar 27 

(CBB); Sr. Luciano Viana Muniz (CCT); Sr. Carlos Vitor da Silva (CCH); Discentes da 28 

Graduação: Sr. Diogo Rodrigues Lima. Convidados: Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior – 29 

Chefe de Gabinete; Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral; Sr. José 30 

Fernando Abreu Almeida – Gerente de Recursos Humanos; Sr. Carlos André Pereira 31 

Baptista – Secretário ad hoc. Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 179ª 32 

reunião; 2- Informes; 3- Aprovação de convênios; 4- Enquadramentos e Progressões por 33 

antiguidade e merecimento – Lei 4.800 e Portaria 009/2008; 5- Perfis de vagas de concurso 34 

público para Professor Associado: LCFIS/CCT (CI CCT/LCFIS nº 064/13); LGPP/CCH (CI 35 

Direção/CCH nº 054/13); LTA/CCTA (CI UENF/CCTA/LTA nº 023/13); 6- Perfil de vaga de 36 

concurso público para Professor Titular do LESCE/CCH - solicitação de republicação (CI 37 

LESCE/CCH/UENF nº 46/13); 7- Resultados de concursos públicos para Professor 38 

Associado: LENEP/CCT (CI CCT nº 086/13 e CI nº 087/13); LAMAV/CCT (CI CCT nº 088/13 39 

e CI CCT nº 090/13); LCMAT/CCT (CI CCT nº 089/13); 8- Proposta orçamentária 2014; 9- 40 

Aniversário de 20 anos da UENF: homenagens institucionais; 10- Minuta de Resolução que 41 

atualiza a Resolução Consuni nº 02-2004 - Estabelece Normas para Estágio Sênior e Pós-42 

Doutoramento de Docentes do Quadro Permanente da UENF (processo E-26/051.865/12) 43 

– parecer da relatoria; 11- Regimento do Mestrado Profissional em Matemática – 44 

PROFMAT (processo E-26/054.121/12); 12- Programa de Residência Médica Veterinária na 45 

UENF (processo E-26/050.726/12); 13- Minuta do Regimento Interno do Conselho Curador 46 

da UENF; 14- Minutas dos regimentos do Comitê de Ética em Pesquisa e da Comissão 47 
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Interna de Biossegurança da UENF; 15- Regimento da Editora da UENF (processo E-48 

26/051.260/12) – parecer da relatoria; 16- Projeto Pedagógico do Curso de Graduação 49 

em Engenharia Meteorológica (processo E-26/052.690/11) - parecer da relatoria; 17- 50 

Assuntos diversos. Justificaram ausência os professores Renato DaMatta, Leandro Pinho 51 

e Célia Quirino. Passando ao item 1 da pauta, o Prof. Edson colocou a minuta da 179ª 52 

ata em apreciação, sendo aprovada com sete abstenções. Passando ao item 2 da 53 

pauta, o Prof. Edson deu os seguintes informes: i) o Reitor, acompanhado do Prof. 54 

Ronaldo Paranhos, está participando de missão da ABRUEM na Coréia do Sul, 55 

participando de visita a universidades locais e  esperamos que a viagem possa abrir 56 

portas para a UENF no referido país; ii) em relação à Dedicação Exclusiva (DE), após 57 

reunião com a SECT e SEPLAG, ficou definido que apresentaremos uma minuta com 58 

proposta. Disse que a minuta está sendo trabalhada e discutida em diversas instâncias e, 59 

assim que estiver pronta, será apresentada em reunião deste Conselho. O Sr. Detony disse 60 

que na reunião anterior constava na pauta um item com demanda do SINTUPERJ. Indagou 61 

porque o referido item não consta mais em pauta. O Prof. Edson respondeu que a 62 

demanda está inserida na proposta orçamentária, que será apreciada nesta reunião. O Sr. 63 

Detony observou que, para ser inserida no orçamento, a demanda deve ser colocada em 64 

pauta para aprovação e então constar no orçamento. O Prof. Edson informou que o 65 

SINTUPERJ encaminhou ofício à Reitoria solicitando que sejam mantidos, para os técnicos 66 

de nível elementar, fundamental e médio, os valores constantes da tabela aprovada 67 

anteriormente no CONSUNI e que os vencimentos dos técnicos de nível superior e dos 68 

docentes fossem mantidos como no atual PCV. O Sr. Detony solicitou a inclusão do 69 

assunto na pauta. O Prof. Edson informou que trataria do mesmo no item 8. Passando ao 70 

item 3 da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação os seguintes convênios: i) Termo 71 

de Cooperação entre a UENF, Petrobras e FBR (processo E-26/009/1235//2013), que tem 72 

como objetivo a união de esforços dos partícipes para o desenvolvimento do Projeto de 73 

P&D intitulado “Modelagem do Acoplamento Poço-Reservatório com Variação de 74 

Propriedades Termodinâmicas em Reservatórios com Alto Teor de CO2”. O coordenador 75 

pela UENF é o Prof. André Duarte Bueno – aprovado por unanimidade; ii) Termo de 76 

Cooperação entre a UENF e CAPES (processo E-26/050.600/12), cujo objetivo é 77 

possibilitar a disponibilização de bolsas de pós-graduação para essa instituição no âmbito 78 

do Programa DS, no exercício de 2013, e seu teor formaliza a adesão ao regulamento 79 

vigente do Programa. A coordenação pela UENF é da PROPPG – aprovado por 80 

unanimidade. Passando ao item 4 da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação a CI 81 

CCCTA 006/2013, que trata do enquadramento dos seguintes técnicos administrativos: 82 

Camila Faria Rodolpho (faixa VIII – padrão 1); Camila Peixoto Fagundes Ramos (faixa VIII – 83 

padrão 1); Daliane da Mata Almeida (faixa IX – padrão 1); Leandro Fernandes Horta (faixa 84 

VIII – padrão 1); Lucas Murara Francelino (faixa VIII – padrão 1); Márcio Correia Figueiredo 85 

(faixa IX – padrão 1); Marília Santos de Souza (faixa IX – padrão 1); Roberta Cassia de 86 

Castro (faixa IX – padrão 1); Valéria Souza Silva Pereira Gomes (faixa XIII – padrão 1). Os 87 

enquadramentos foram aprovados por unanimidade. Passando ao item 5 da pauta, o 88 

Prof. Edson colocou em apreciação os seguintes perfis de concurso público: i) CI 89 

CCT/LCFIS nº 064/13, com perfil para 01 vaga de Professor Associado do LCFIS/CCT, na 90 

área de conhecimento “Física da Matéria Condensada, Experimental” e linha de atuação 91 

“Espectroscopia de Raio-X, Sistemas Magnéticos, Espectroscopia de Gases, Fenômenos 92 

Fototérmicos”. O perfil foi aprovado por unanimidade; ii) CI Direção/CCH nº 054/13, com 93 

perfis para 04 vagas de Professor Associado do LGPP/CCH, nas seguintes áreas: a) área 94 
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de conhecimento “Teoria Geral da Administração” e área de atuação “Experiência em ensino 95 

e pesquisa”; b) área de conhecimento “Políticas e Gestão Pública” e área de atuação 96 

“Experiência em ensino e pesquisa”; c) área de conhecimento “Direito e Estado no Brasil” e 97 

área de atuação “Experiência em ensino e pesquisa”; d) área de conhecimento 98 

“Administração Financeira e Orçamentária” e área de atuação “Experiência em ensino e 99 

pesquisa”. Os perfis foram aprovados por unanimidade; iii) CI UENF/CCTA/LTA nº 100 

023/12, com perfil para 01 vaga de Professor Associado do LTA/CCTA, na área de 101 

conhecimento “Engenharia de Alimentos” e linha de atuação “Processamento de Alimentos”. 102 

O perfil foi aprovado por unanimidade. Passando ao item 6 da pauta, o Prof. Edson 103 

colocou em apreciação a CI LESCE/CCH/UENF nº 46/13, com perfil para 01 vaga de 104 

concurso público para Professor Titular do LESCE/CCH, área de conhecimento “Sociologia” 105 

e área de atuação “Experiência relevante em docência e pesquisa em Sociologia”. O perfil 106 

foi aprovado por unanimidade. Passando ao item 7, o Prof. Edson colocou em 107 

apreciação os seguintes resultados de concursos públicos: i) CI CCT nº 086/13, com 108 

resultado de concurso público para Professor Associado para o LENEP/CCT, na área 109 

“Modelagem Matemática e Computacional”. O candidato Luis Eduardo Melo Lima foi 110 

aprovado, com média 7,44. O resultado foi homologado por unanimidade; ii) CI CCT nº 111 

087/13, com resultado de concurso público para Professor Associado do LENEP/CCT, na 112 

área de “Engenharia de Petróleo”. O candidato Alexandre Sérvulo Lima Vaz Junior foi 113 

reprovado na prova escrita, com média 5, não havendo candidato aprovado no concurso. 114 

O resultado foi homologado por unanimidade; iii) CI CCT nº 088/13, com resultado de 115 

concurso público para Professor Associado do LAMAV/CCT na área de “Polímeros”. O 116 

candidato Djalma Souza foi aprovado, com média 8,84. O resultado foi homologado por 117 

unanimidade; iv) CI CCT nº 090/13, com resultado de concurso público para Professor 118 

Associado do LAMAV/CCT na área de “Materiais de Alta Dureza”. A candidata Roseli 119 

Marins Balestra foi aprovada em 1º lugar, com média 8,57; A candidata Márcia Giardinieri 120 

de Azevedo foi aprovada em 2º lugar, com média 8,10; A candidata Ana Paula Cysne 121 

Barbosa desistiu do concurso. O resultado foi homologado por unanimidade; v) CI CCT 122 

nº 089/13, com resultado de concurso público para Professor Associado do LCMAT/CCT na 123 

área “Matemática Pura ou Matemática Aplicada ou Estatística ou Educação Matemática”. A 124 

candidata Elba Orocia Bravo Asenjo foi aprovada, com média final 8,14. O resultado foi 125 

homologado por unanimidade; vi) CI CBB nº 087/2013, com resultado de concurso 126 

público para Professor Associado do LFBM/CBB na área de “Fisiologia e Bioquímica 127 

Microbiana”. O candidato Alessandro Coutinho Ramos foi aprovado em 1º lugar, com média 128 

9,27; a candidata Aline Chaves Intorne foi aprovada em 2º lugar, com média 8,41; a 129 

candidata Ana Paula do Carmo foi aprovada em 3º lugar, com média 8,08; o candidato 130 

César Rafael Fanchini Terrasan foi aprovado em 4º lugar, com média 7,57; a candidata 131 

Fernanda Bravim foi aprovada em 5º lugar, com média 7,43; a candidata Flávia Paiva de 132 

Freitas foi reprovada na prova didática; a candidata Solange Silva Samarão foi reprovada na 133 

prova didática; a candidata Suzanna de Fátima Ferreira Ribeiro foi reprovada na prova 134 

didática; a candidata Viviane Veiga do Nascimento foi reprovada na prova escrita; a 135 

candidata Lívia Marini Palma foi reprovada na prova escrita; a candidata Marta Teixeira 136 

Gomes foi reprovada na prova escrita; a candidata Camila Cruz Ribeiro da Conceição não 137 

compareceu a prova escrita; os candidatos Umberto Zottich Pereira, Sandy Sampaio Videira 138 

e César Luis Siqueira Júnior não compareceram. O resultado foi homologado por 139 

unanimidade. Passando ao item 8, o Prof. Edson disse que se trata da proposta 140 

orçamentária da UENF para 2014. Disse que contém as demandas da Universidade, mas 141 
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sabemos que nem tudo que pleiteamos é aprovado pelo Governo. Disse que cabe 142 

manifestarmos aquilo que entendemos como necessário. Agradeceu o trabalho da equipe 143 

da DGA e ASPLAN. O Sr. Constantino informou que a proposta foi elaborada pela 144 

Assessoria de Planejamento (ASPLAN), a parte referente a pessoal elaborada pela 145 

Gerência de Recursos Humanos (GRH), além de ter sido consultada a Prefeitura da UENF 146 

no que se refere a obras e procedimentos com vistas ao funcionamento do Restaurante 147 

Universitário. Disse ter havido alteração quantitativa e qualitativa. Informou que há prazo 148 

para encaminhamento da proposta ao Governo. Enfatizou que a proposta orçamentária é 149 

baseada nas demandas reais da instituição. O Sr. José Fernando Abreu, Gerente de 150 

Recursos Humanos, disse que a tabela de correção das distorções salariais foi inserida na 151 

proposta orçamentária, já com previsão de correção de 32,7%. Disse que constam da 152 

proposta, auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde, além de 153 

auxílio para quem tem filho com necessidades especiais. Disse que colocamos todas as 154 

nossas demandas para podermos pleitear. Informou ainda que consta na proposta previsão 155 

de 65% para ADE. A Srª Telma indagou se está incluída previsão para convocação de 156 

técnicos administrativos. O Sr. José Fernando respondeu que sim, que consta previsão 157 

para preenchimento de 65 vagas, além de reposição de 30 professores. O Prof. Edson 158 

disse que há previsão de recursos que não são reajustes, como os 65% para DE e recursos 159 

para a tabela de correção das distorções, além dos recursos para a correção salarial. A Srª 160 

Telma disse que é uma previsão e podemos não receber e perguntou se há ordem de 161 

prioridade. O Prof. Edson disse que para conquistar o que consta na proposta é preciso 162 

negociar com a SECT e SEPLAG. Disse que para a DE e a tabela de correção é necessário 163 

consenso interno, para que possamos demandar logo junto ao Governo. Disse que 164 

precisamos nos ajustar em relação às nossas tabelas, antes das reivindicações salariais. O 165 

Sr. Luciano disse sobre as possibilidades que surgem em relação à equalização da tabela, 166 

que a SEPLAG solicitou resposta da Universidade e precisamos resolver isso. Disse que a 167 

distorção da tabela não é correção salarial e não consegue entender porque essa demanda 168 

não é logo encaminhada ao Governo. O Prof. Edson disse que estamos tentando negociar 169 

a questão com a SEPLAG. Disse que temos procurado tratar todas as demandas e o Reitor, 170 

em todas as reuniões que participou com a SEPLAG, colocou a questão da tabela 171 

demandada pelos técnicos administrativos. Disse que na última reunião, pela primeira vez, a 172 

SEPLAG sinalizou ouvir a proposta da tabela de correção. Disse que estamos tentando 173 

agendar reunião com a SEPLAG há duas semanas e, ao agendar, tentaremos que o 174 

SINTUPERJ possa participar. A Srª Telma disse que tivemos vista do processo, que é 175 

simples, necessitando de adequações para ser aprovado. Sugeriu que o processo com a 176 

tabela de correção seja encaminhado com as adequações solicitadas pela SEPLAG. O Sr. 177 

Luciano disse que somente queremos que o processo com a tabela de correção seja 178 

respondido e encaminhado ao Governo. O Prof. Edson disse que o CONSUNI tem que 179 

olhar a UENF e, com isso, olhar todas as categorias. Disse que a ideia do Governo era que 180 

a tabela seria mais que uma simples correção de distorção. O Sr. Luciano disse que para 181 

os técnicos de nível superior o que importa é a correção salarial, pois a tabela deles está 182 

equânime. Disse que o que foi feito em 2010 não resolveu a questão da distorção. Disse que 183 

a questão agora é porque não se resolve, respondendo a solicitação da SEPLAG. Disse que 184 

parece que há má vontade com relação aos técnicos administrativos. O Prof. Edson disse 185 

que os recursos que a Universidade precisaria para resolver esta questão estão 186 

contemplados no orçamento aqui apresentado. A Srª Telma reiterou a solicitação de 187 

distribuição da tabela aos conselheiros. O Sr. Detony disse que a demanda existe, o 188 
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Conselho aprovou e a SEPLAG devolveu o processo com sugestões de correções que 189 

devem ser atendidas, sendo elas a adequação da tabela, já que a mesma apresentava 190 

aumento salarial, uma vez que alterava os vencimentos de todos os níveis, e o retorno da 191 

faixa dos TNS. Indagou se a Administração encaminhará então o processo com a tabela 192 

demandada pelo SINTUPERJ. O Prof. Edson disse que sem a inserção de todas as 193 

categorias o processo não pode ser devolvido. O Sr. Luciano disse que talvez não esteja no 194 

nível de se fazer entender e manifestou a intenção de abrir mão de sua representação no 195 

Conselho. O Sr. Detony solicitou que o Consuni seja consultado se a demanda deve ser 196 

inserida em pauta. O Prof. Edson disse que se a demanda é pelo encaminhamento do 197 

processo ao Governo, então irá se reunir com o Reitor para tratar do referido 198 

encaminhamento. A Srª Telma conclamou que o Conselho se manifeste, caso considere 199 

que este assunto não está resolvido. O Prof. Edson deu prosseguimento à discussão da 200 

proposta orçamentária de 2014. O Sr. Detony solicitou novamente a inclusão do assunto 201 

em pauta. O Prof. Edson informou que tratará do mesmo em assuntos diversos. O Prof. 202 

Carlos Eduardo de Rezende disse que há coisas que se repetem no orçamento e que não 203 

foram ainda aprovadas, como o Colégio de Aplicação. O Prof. Edson disse que projetos 204 

aprovados no COLEX ou em outro Conselho estarem no orçamento não garante que sejam 205 

aprovados os recursos, mas é importante que estejam inseridos. O Prof. Carlos Eduardo 206 

de Rezende disse que o Colégio de Aplicação deveria constar na rubrica expansão da 207 

UENF e não em rubrica própria, porque parece que já esteja aprovado internamente. O Sr. 208 

Constantino disse que o orçamento deve estar contemplado no PPA, mas o item pode ser 209 

concentrado em rubrica genérica, como expansão. Observou que somos cobrados sobre o 210 

que demandamos. O Prof. Carlos Eduardo de Rezende disse que só fez a sugestão como 211 

uma questão conceitual. O Prof. Elias Fernandes disse que estruturas localizadas na 212 

PESAGRO que necessitam de reforma e há laboratórios que precisam dessas estruturas. 213 

Solicitou que seja incluída no orçamento a melhora dessas unidades. O Sr. Constantino 214 

respondeu que pode ser contemplado sim. O Prof. Carlos Eduardo de Rezende observou 215 

que a sugestão do Prof. Elias pode ser inserida na rubrica “manutenção das atividades 216 

operacionais e administrativas”. O Prof. Edson considerou que as demandas nascem nos 217 

Centros e é importante serem discutidas neles. O Prof. Hamilton sugeriu que antes devem 218 

ser discutidas em nível de laboratório. O Sr. Constantino disse que a proposta orçamentária 219 

se baseia nas discussões em vigor, na nossa realidade. Em relação à exiguidade de tempo 220 

na sua elaboração, solicitou que cada conselheiro leve, desde já, a matéria a seus 221 

representados para dar melhor conteúdo à proposta orçamentária de 2015, que será 222 

examinada pelo Consuni em 2014. Disse que não há impedimento para que este 223 

procedimento comece agora. O Prof. Henrique disse que o Colégio de Aplicação é do 224 

interesse do CCTA e do CCH e é importante constar em rubrica específica, demonstrando 225 

assim que a UENF tem interesse no Colégio. O Prof. Carlos Eduardo de Rezende disse 226 

que o Colégio de Aplicação é de interesse de outros Centros, mas não foi aprovado ainda. O 227 

Prof. Edson colocou em apreciação a sugestão do Prof. Carlos Eduardo de Rezende, de 228 

que os recursos para o Colégio de Aplicação sejam inseridos na rubrica “expansão”. Houve 229 

empate, com 16 votos favoráveis e 16 votos contrários à proposta. O Prof. Edson, como 230 

Presidente do Conselho, votou pela permanência dos recursos para o Colégio de Aplicação 231 

em rubrica própria, conforme apresentado na proposta orçamentária de 2014. O Prof. 232 

Thiebaut disse que surgiu um contraste entre o que a Administração fala e o que um 233 

conselheiro defendia. Disse que não podemos sair da reunião com um mal estar. Perguntou 234 

se existe um processo que demanda uma resposta. O Prof. Edson disse que há processos 235 
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na Universidade. O Prof. Thiebaut disse que existe recurso previsto no orçamento para 236 

contemplar a tabela de correção, então não custa responder ao Governo o que foi solicitado. 237 

O Prof. Edson disse que foi encaminhada resposta ao Governo, mas depois que houve a 238 

mudança do Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, todas as nossas demandas 239 

foram devolvidas. Disse que a tabela de correção da distorção já foi aprovada pelo Consuni 240 

e agora precisamos sentar com o Governo para negociar. O Prof. Thiebaut disse que o 241 

SINTUPERJ apenas solicitou que o processo seja respondido. O Prof. Arnoldo disse que 242 

estamos discutindo a mesma coisa, mas sabemos que o Governo tem maneiras para 243 

protelar e o que se tem buscado é uma proposta mais madura, para evitarmos que o 244 

Governo demore a atender. Disse que em 2010 foi encaminhado o processo e a parte 245 

técnica do Governo avaliou que não era somente correção de distorção. Disse que 246 

negociando com quem decide poderemos sair de lá com um acordo. Disse que o melhor é 247 

levar o processo e fazer a negociação final diretamente com quem decide no Governo. O Sr. 248 

Detony questionou se foi criada uma comissão para tratar da DE. Aproveitou a 249 

oportunidade para dizer que a tabela da correção da distorção já teve seus valores 250 

aprovados no CONSUNI e que a mesma já tem a concordância do SINTUPERJ. O Prof. 251 

Edson disse que a intenção é negociarmos as duas questões juntas e a que estiver mais 252 

madura deve ser definida primeiro. A Srª Telma disse que buscamos também o 253 

amadurecimento e gostaríamos que a questão voltasse a pauta. O Prof. Arnoldo disse que 254 

a questão não está parada e informou que participou da reunião do Conselho Curador, onde 255 

o tema foi discutido. O Prof. Gonçalo disse que o que está sendo pedido está bem próximo 256 

do que está sendo feito. Disse que na hora de negociar que seja apresentada a tabela 257 

proposta. O Prof. Edson disse que em reunião com o SINTUPERJ, após o último Consuni, 258 

ficou definido que deveríamos ter uma proposta para apresentar. O Prof. Edson colocou a 259 

proposta orçamentária de 2014 (em anexo) em apreciação, sendo aprovada com uma 260 

abstenção. Passando ao item 9, o Prof. Edson disse que a comissão que está tratando 261 

dos eventos referentes ao aniversário de 20 anos da UENF está propondo, dentro das 262 

atividades, a concessão da Medalha Darcy Ribeiro, além de homenagem a um técnico 263 

administrativo e um docente de cada Centro e a dois técnicos administrativos que atuam nos 264 

setores vinculados à Reitoria, conforme sugerido pelo COLEX. Informou que o COLEX 265 

sugeriu o nome do Prof. Helion Vargas para ser homenageado com a Medalha Darcy 266 

Ribeiro. O Prof. Gonçalo sugeriu que o Consuni homologue que sejam indicados um 267 

técnico administrativo e um docente de cada Centro e dois técnicos administrativos da 268 

Reitoria para serem homenageados e, assim que tivermos a lista completa, os nomes sejam 269 

informados aos conselheiros. O Prof. Rodrigo Tavares perguntou se seriam acatadas as 270 

indicações dos Centros e Reitoria. O Prof. Edson respondeu que sim. O Prof. Edson 271 

colocou em apreciação o formato sugerido para indicação dos homenageados, sendo 272 

aprovado por unanimidade. O Prof. Carlos Eduardo de Rezende perguntou quais nomes 273 

já haviam sido indicados. O Prof. Edson informou que o CCT indicou a técnica Verlaine de 274 

Oliveira Pereira e o docente José Ramon Arica Chavez, o CCH indicou o técnico Luiz 275 

Alberto da Graça e a docente Arlete Parrilha Sendra, o CCTA indicou o técnico José Accacio 276 

da Silva e o docente Eulógio Carlos Queiroz de Carvalho e a Reitoria indicou os técnicos 277 

Carlos André Pereira Baptista e Aline Cerqueira Barbosa Vitoi Fonseca, faltando ainda os 278 

indicados do CBB. O Prof. Edson colocou em apreciação a indicação de um nome para 279 

receber a Medalha Darcy Ribeiro, lembrando que o COLEX sugeriu o nome do Prof. Helion 280 

Vargas. O Prof. Rodrigo Tavares disse que o Prof. Helion Vargas é um pesquisador de 281 

ponta, em níveis nacional e internacional, premiado, tendo projetado o nosso Laboratório de 282 
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Física. Disse que endossa a proposta do COLEX, sendo mais do que justa a homenagem. O 283 

Prof. Edson indagou se o Conselho tem mais algum nome como sugestão. Não havendo a 284 

indicação de outro nome, o Prof. Helion Vargas foi escolhido, pelos procedimentos vigentes, 285 

para receber a Medalha Darcy Ribeiro no aniversário de 20 anos da UENF. Passando ao 286 

item 10 da pauta, que trata de Minuta de Resolução que atualiza a Resolução Consuni nº 287 

02-2004 - Estabelece Normas para Estágio Sênior e Pós-Doutoramento de Docentes do 288 

Quadro Permanente da UENF (processo E-26/051.865/12), o Prof. Edson informou que 289 

não há quorum qualificado para tratar a matéria. O Prof. Amaral solicitou que sugestões 290 

sejam encaminhadas à relatora, para serem inseridas no parecer. Passando ao item 11, o 291 

Prof. Edson informou que não há quorum qualificado para tratar do Regimento do 292 

Mestrado Profissional em Matemática – PROFMAT (processo E-26/054.121/12). Passando 293 

ao item 12 da pauta, que trata do Programa de Residência Médica Veterinária na UENF 294 

(processo E-26/050.726/12), foi nomeada como relatora a Profª Daniela Barros. Passando 295 

ao item 13, o Prof. Elias Walter Alves foi nomeado como relator do Regimento Interno do 296 

Conselho Curador da UENF. Passando ao item 14, o Prof. José Tarcísio Thiebaut foi 297 

nomeado relator do Regimento da Comissão de Ética no Uso de Animais e o Prof. Fábio 298 

Olivares nomeado relator do Regimento do Comitê de Ética em Pesquisa e do Regimento 299 

da Comissão Interna de Biossegurança da UENF. O Prof. Edson informou que não há 300 

quorum qualificado para tratar dos itens 15 e 16 da pauta. Passando ao item 17, o Sr. 301 

Detony solicitou que o Presidente do SINTUPERJ possa se pronunciar. O Prof. Rodrigo 302 

Tavares solicitou que o Diretor da Associação dos Técnicos de Nível Superior também 303 

possa se pronunciar. Recebendo a palavra, o Sr. Pedro Brasil, Presidente do 304 

SINTUPERJ, disse que contesta a colocação que o sindicato não atendeu a solicitação de 305 

elaboração da demanda. Disse que o SINTUPERJ não pode entrar na luta da DE e sim 306 

na luta pela correção da distorção na tabela salarial e também na questão do reajuste 307 

salarial. Disse que nosso PCV é único, até porque ainda não foi aprovada a DE. Disse 308 

que em reunião com o Reitor não fomos tratar pauta da tabela, apenas agregamos 309 

valores à tabela aprovada anteriormente pelo CONSUNI. Disse que a categoria ficou 310 

angustiada pelo retorno do processo para a UENF e a não devolução do mesmo ao 311 

Governo. Disse que o SINTUPERJ elaborou uma tabela sim, considerada pela categoria e 312 

aprovada na gestão anterior, mas até o nível médio, com os níveis superiores sendo 313 

mantido o PCV atual. Disse que os técnicos de nível superior não estão sendo excluídos, 314 

apenas estamos lutando no momento pelos servidores prejudicados em 2006. Recebendo 315 

a palavra, o Sr. José Paccelli, Diretor da Associação dos Técnicos de Nível Superior, 316 

disse que não estamos pedindo DE, mas apenas na perspectiva dos docentes, estamos 317 

pleiteando que a faixa que está faltando na tabela, referente aos técnicos de nível 318 

superior, seja reposta. Disse que solicitam também, por não estarem sendo 319 

representados, que a Associação possa participar das negociações com o Governo. O 320 

Prof. Hamilton disse que imaginava um protagonismo maior da Reitoria na questão da 321 

DE. Disse que sente falta de eventuais propostas da Reitoria. Disse que uma minuta será 322 

culminada e temos discutido superficialmente e apela que a Reitoria se pronuncie nesta 323 

questão. O Prof. Edson disse que o problema é sobre a estratégia que será elaborada 324 

para a negociação. Disse que um consenso entre a Administração e o Sindicato facilitaria. 325 

Disse que não é viável gerar um instrumento e simplesmente encaminhá-lo. Disse que a 326 

Reitoria tem participado de reuniões com o Governo, assim como com a ADUENF. 327 

Considerou que deve ser elaborado um documento, discutido com a comunidade, e 328 

trazido ao CONSUNI. Disse que a Universidade deveria elaborar minuta em consenso, 329 
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para apresentar ao Governo. Disse que será trabalhada proposta para encaminhar ao 330 

Governo, mas que tenha total autonomia da Universidade. Informou que a minuta ainda 331 

não está definitivamente pronta. Informou, também, que a minuta, quando fechada, será 332 

trazida ao CONSUNI, mesmo que em reunião extraordinária. O Prof. Hamilton perguntou 333 

se há previsão de conclusão da minuta. O Prof. Edson disse que quando houver 334 

consenso a minuta será trazida ao CONSUNI. O Prof. Hamilton propôs que haja um 335 

debate público. O Prof. Marcelo disse que a questão deveria ser discutida em todos os 336 

âmbitos da instituição, com todos os segmentos sendo ouvidos. O Prof. Edson disse que 337 

o COLEX, onde participam todos os Diretores, teve conhecimento da proposta, assim 338 

como a ADUENF. Disse que ainda foi emitida nota da Reitoria. O Prof. Marcelo 339 

considerou que precisaria ser discutido primeiro nos laboratórios e depois nos Conselhos 340 

de Centro. O Prof. Fábio Olivares disse que a maioria na assembleia dos docentes não 341 

foi contra a DE, mas sim contra a questão do regime de trabalho. O Prof. Edson disse 342 

que o Governo nas negociações coloca as suas vontades, inclusive que houvesse 343 

flexibilização da DE. O Prof. Arnoldo disse que é difícil transmitir para quem não está 344 

participando da negociação direta a sutileza do Governo, que prefere que fiquemos 345 

discutindo. O Prof. Marcelo disse que o tempo acadêmico é lento e pensante, diferente 346 

do tempo político. A Srª Telma disse que a resposta do SINTUPERJ foi dada mediante 347 

ofício encaminhado à Reitoria. Disse que reconhece o esforço da Reitoria, mas as 348 

questões podem caminhar em paralelo. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Edson 349 

encerrou a reunião às 12 horas e 45 minutos. 350 

 351 

 352 

 353 

 354 

       Prof. Edson Corrêa da Silva                                Carlos André Pereira Baptista           355 

                    Vice-Reitor                                                         Secretário ad hoc                                                                      356 


