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ATA DA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 
UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 2 
 3 
Aos onze dias do mês de abril de dois mil e quatorze, no Centro de Convenções, às oito horas e 4 
trinta minutos, realizou-se a centésima octogésima oitava reunião ordinária do Conselho 5 
Universitário da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as 6 
seguintes presenças: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Edson 7 
Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e 8 
Pós-Graduação; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Henrique Duarte 9 
Vieira – Diretor do CCTA; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Sérgio Arruda de 10 
Moura – Diretor do CCH; Sr. Antonio Constantino de Campos – Diretor Geral de Administração; 11 
Chefes de Laboratório: Prof. Antonio Gesualdi Junior (CCTA); Profª Daniela Barros de Oliveira 12 
(CCTA); Profª Paula Alessandra Di Filippo (CCTA); Prof. Alexandre Pio Viana (CCTA); Profª Célia 13 
Raquel Quirino (CCTA); Prof. Rodrigo Tavares Nogueira (CCT); Prof. Hugo Alberto Borsani 14 
Cardozo (CCH); Profª Denise Cunha Tavares (CCH); Prof. Carlos Eduardo Batista de Sousa 15 
(CCH); Prof. Marcelo Carlos Gantos (CCH); Prof. Leandro Garcia Pinho (CCH); Professores 16 
Titulares: Prof. Pedro Wladimir do Vale Lyra (CCH); Professores Associados: Prof. José Tarcísio 17 
L. Thiebaut (CCTA); Prof. Renato Augusto DaMatta (CBB); Prof. Geraldo Márcio Timóteo (CCH); 18 
Técnicos Administrativos: Sr. Detony José Calenzani Petri (CCTA); Srª Zila de Souza Macedo 19 
(suplente - CBB); Sr. Luciano Viana Muniz (CCT); Sr. Carlos Vitor da Silva (CCH); Discente da 20 
Pós-Graduação: Sr. Cássio Vittorazzi. Convidados: Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Secretário 21 
Geral; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Sr. Carlos 22 
André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 23 
187ª reunião; 2- Informes; 3- Aprovação de convênios; 4- Perfis de vagas de concursos públicos para 24 
Professor Associado: LTA/CCTA (CI UENF/CCTA/LTA nº 003/14); LEF/CCTA (CI UENF/CCTA/LEF 25 
nº 13/2014); 5- Resultados de concursos públicos para Prof. Associado: LCFIS/CCT (CI CCT nº 26 
013/14); LGPP/CCH (CI CCP/CCH nº 021/2013 – CI CCP/CCH nº 001/2014 - CI CCP/CCH nº 27 
003/2014); LZNA/CCTA (CI UENF/CCTA/Concurso Público nº 019/14); 6- Concessão de Auxílio ao 28 
Dependente PNE aos servidores da UENF (processo E-26/009/2627//2013) – parecer da relatoria; 29 
7- Recurso referente ao Processo E-26/009/1879//2013; 8- Solicitação de adequação do nome do 30 
Laboratório de Zootecnia e Nutrição Animal (LZNA) para Laboratório de Zootecnia (LZO) (CI 31 
LZNA/CCTA/UENF nº 144/2013); 9- Regimento da Comissão de Ética no Uso de Animais da UENF 32 
(processo E-26/009/1739//2013) – parecer da relatoria; 10- Regimento da Comissão Interna de 33 
Biossegurança da UENF (processo E-26/009/1740//2013) – parecer da relatoria; 11- Regimento do 34 
Comitê de Ética em Pesquisa (processo E-26/009/1741//2013) – parecer da relatoria; 12- 35 
Regimento Interno do Conselho Curador da UENF (processo E-26/009/1738/2013) – parecer da 36 
relatoria; 13- Solicitação de afastamento da Profª Wania Amélia Belchior Mesquita para realização 37 
de Pós-Doutoramento (processo E-26/009/75/2014); 14- Solicitação de afastamento do Prof. Nilson 38 
Sérgio Peres Stahl para realização de Pós-Doutoramento (CI PROPPG nº 075/2014); 15- Solicitação 39 
de revalidação de diploma de Doutorado de José Manuel Vieira Soares de Resende; 16- Assuntos 40 
diversos. Justificaram ausência os professores Ivo Curcino e Francisca Pinheiro. O Reitor 41 
agradeceu a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a 42 
ata da 187ª reunião, sendo aprovada com 02 abstenções. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor 43 
deu os seguintes informes: i) participou, junto com o Diretor do CCTA, de reunião com o Presidente 44 
da PESAGRO, tratando de convênio referente à utilização de infraestrutura para pesquisas, como a 45 
relacionada à produção de sementes; ii) participou de reuniões na ABRUEM, quando discutiu-se 46 
contrapartida das instituições estaduais em convênios com recursos federais, que passou de 1% 47 
para 10%, e trabalhamos para que a contrapartida fique em 1%. Discutiu-se também investimentos 48 
federais em instituições estaduais; iii) houve reunião com o Banco Santander para disponibilização 49 
de bolsas para programas de internacionalização, com estudos em países ibero-americanos; iv) 50 
ontem foi realizada reunião com representantes dos estudantes sobre suas demandas, como o 51 
imediato funcionamento do Restaurante Universitário. Informou que o Secretário de Estado de 52 
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Ciência e Tecnologia garantiu a suplementação de recursos. Disse que na reunião foram 53 
apresentados aos estudantes os trâmites legais necessários para o processo e informamos nosso 54 
compromisso de tentar viabilizar, a partir do 2º semestre de 2014. Disse que os alunos solicitam a 55 
equiparação de bolsas de auxílio aos cotistas e apoio acadêmico com as da UERJ e estamos 56 
trabalhando para isso. Informou que encaminhamos documento para os estudantes e hoje soubemos 57 
que continuam no movimento, mas houve a saída dos dois estudantes da greve de fome. Enfatizou 58 
que nossa preocupação era com a saúde deles; v) estamos acompanhando as investigações e 59 
atentos às providências cabíveis sobre a questão dos três estudantes presos devido a envolvimento 60 
com armas; vi) estamos em negociação e mantendo reuniões com as equipes do Governo sobre as 61 
demandas dos servidores. Esta semana houve reunião do Chefe de Gabinete da UENF com técnicos 62 
da SEPLAG, discutindo a demanda dos técnicos administrativos e ficou acertada nova reunião para a 63 
próxima terça-feira, quando o Governo deverá apresentar uma proposta. Em relação aos docentes, 64 
já havia sido apresentada uma proposta e houve reunião do Vice-Reitor na SEPLAG. Disse que 65 
mantivemos contato com o Presidente da ALERJ e Secretários de Estado durante a cerimônia de 66 
posse do novo Governador, e reivindicamos o atendimento de nossas demandas. O Prof. Edson 67 
informou que esteve junto do Prof. Manuel Vazquez em reunião na SEPLAG, quando buscaram 68 
saber da Secretaria o motivo da UENF ainda não ter sido contemplada em suas demandas. Disse 69 
que o Secretário respondeu que a UENF teria mudado o direcionamento das demandas 70 
anteriormente discutidas e, por isso, houve a descontinuidade das negociações. Disse que na 71 
ocasião sugerimos outra reunião, que ocorreu na quinta-feira, com a participação dos sindicatos e de 72 
alguns Diretores de Centro. Disse que a princípio o Governo queria discutir apenas a questão dos 73 
docentes, mas entramos em contato com a SECT e o atual Secretário, Alexandre Vieira, se 74 
comprometeu a receber os técnicos e interagir para que fossem recebidos pela SEPLAG. Informou 75 
que a proposta apresentada pela SEPLAG para os docentes foi para equiparação com a UERJ. O 76 
Reitor disse que a tabela para os docentes terá uma variação de 19 a 35% e para os técnicos 77 
administrativos os percentuais serão apresentados na terça-feira. O Prof. Edson disse que na 78 
reunião de quinta-feira foi apresentada a proposta de 35% para os docentes em duas parcelas e 79 
discutiu-se retroatividade, com o Secretário não aceitando essa questão, mas ficando de conversar 80 
com o Governo. Em relação às demandas dos técnicos administrativos, o Governo ficou de 81 
apresentar a proposta na reunião da próxima terça-feira. Disse que na reunião que participou na 82 
SEPLAG, esteve acompanhado do Prof. Manuel Vazquez e dos Diretores do CCT e CCH, 83 
respectivamente, professores Edmilson José Maria e Sérgio Arruda. Informou que o Diretor do 84 
CCTA, Prof. Henrique Duarte Vieira, não pode comparecer em virtude de compromisso 85 
anteriormente agendado e o Diretor do CBB, Prof. Gonçalo Apolinário, encontrava-se em férias. O 86 
Prof. Edson informou que na última quarta-feira houve reunião entre grupo de trabalho da UENF e 87 
Assessores da SECT e da SEPLAG, para elaboração da proposta para os técnicos administrativos. 88 
Disse que pela UENF participaram o Prof. Manuel Vazquez e o Prof. Edmilson José Maria, com nova 89 
reunião agendada pera a próxima terça-feira. O Prof. Edmilson disse que foi convidado junto aos 90 
demais Diretores de Centro para participar das reuniões. Disse ter percebido a intenção do Governo 91 
em resolver as questões. Informou que os representantes do Governo solicitaram tempo até terça-92 
feira para apresentar a proposta para os técnicos. Disse que tem sido importante a participação dos 93 
Diretores de Centro como observadores. O Reitor disse que o Governo tem insistido que somente 94 
encaminhará as propostas à ALERJ se houver a suspensão da greve. O Prof. Sérgio Arruda disse 95 
ter percebido nas reuniões que o humor do Governo parece ter mudado, demonstrando estar com 96 
disposição de fazer a UENF acompanhar os valores da UERJ. O Sr. Detony perguntou se a questão 97 
dos técnicos acompanha essa intenção do Governo de equiparação com a UERJ. O Reitor 98 
respondeu que a tendência do Governo hoje é o parâmetro com a UERJ, mas há outras instituições, 99 
como a FAETEC, que poderiam servir de parâmetro. Disse que teremos uma posição mais concreta 100 
na terça-feira. O Prof. Edson informou que participamos de dois eventos relacionados à 101 
internacionalização: i) com a Columbia University, para a qual encaminhamos proposta de convênio; 102 
ii) encontro com representantes de instituições russas, quando algumas cooperações foram 103 
discutidas. Disse que também estamos mantendo entendimentos com instituições da Coreia do Sul, 104 
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de Cuba e da Espanha. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor colocou em apreciação os 105 
seguintes convênios: i) Termo de Cooperação Técnica entre a UENF e CAPES (processo E-106 
26/050.600/12), que tem como objetivo cooperação entre os partícipes para a execução do 107 
Programa de Demanda Social, no âmbito da Ação 0487 – Concessão de Bolsas de Estudo no 108 
País, no exercício de 2014. A coordenação pela UENF é da PROPPG – aprovado por 109 
unanimidade; ii) Convênio entre a UENF, PETROBRAS e FUNDENOR (processo E-110 
26/009/346/2014), que tem como objetivo desenvolvimento de pesquisa e extensão para a 111 
implementação das ações do Projeto PESCARTE. A coordenação pela UENF é do Prof. Marcelo 112 
Carlos Gantos; iii) Convênio entre a UENF, PETROBRAS e FUNDENOR (processo E-113 
26/009/347/2014), que tem como objetivo desenvolvimento de pesquisa e extensão para a 114 
implementação das ações do Projeto TERRITÓRIOS DO PETRÓLEO. A coordenação pela UENF 115 
é do Prof. Marcelo Carlos Gantos. O Prof. Paranhos disse que os dois convênios com a 116 
PETROBRAS têm como foco problemas sócio-ambientais causados pela indústria do petróleo, 117 
obrigando a PETROBRAS a investir em tais questões. Disse que serão 10 municípios da região 118 
envolvidos no projeto. Disse que estes dois estão entre os maiores convênios já firmados pela 119 
UENF, envolvendo muitos docentes do CCH. Informou que os convênios tramitaram pela ASJUR, 120 
pelo Centro e também pelo COLAC. Colocados em apreciação, os dois convênios com a 121 
PETROBRAS (processo E-26/009/346/2014 e processo E-26/009/347/2014) foram aprovados 122 
por unanimidade. O Prof. Marcelo disse que é coordenador do projeto, que teve início há dois 123 
anos. Informou que convidou outros colegas para participar e hoje há professores de todos os 124 
laboratórios do CCH inseridos. Disse que é resultado de um aprendizado longo. Considerou que 125 
existe demanda enorme de formação de recursos. Disse que passamos por um extenso processo 126 
seletivo e o processo percorreu todos os trâmites para sua legitimação. Disse esperar que o 127 
projeto insira o CCH em lugar muito importante. Disse que os recursos financeiros serão aplicados 128 
em diversas ações. Disse que o projeto é um processo de valoração de nosso trabalho e trará 129 
uma série de benefícios para a instituição. Disse que será uma experiência significativa para o 130 
CCH e para a UENF e dará chance para o crescimento da produtividade da Pós-Graduação. 131 
Agradeceu aos seus colegas. O Prof. Sérgio Arruda parabenizou a UENF por ter sido escolhida 132 
para um projeto de tão grande envergadura, o que nos enche de orgulho. Disse que os recursos 133 
são apenas detalhes, diante da importante formação de conhecimento. O Prof. Paranhos disse 134 
que fica feliz em ver o CCH adentrando esse tipo de gestão, buscando recursos e atuando para o 135 
desenvolvimento regional. O Reitor parabenizou toda a equipe envolvida nesse grande projeto. 136 
Disse que será um trabalho que trará bons frutos para a instituição. Pediu uma salva de palmas 137 
para os projetos aprovados, no que foi prontamente atendido por todos. Passando ao item 4 da 138 
pauta, o Reitor colocou em apreciação os seguintes perfis de vaga de concurso público para 139 
Professor Associado: i) 01 vaga para o LTA/CCTA (CI UENF/CCTA/LTA nº 003/14), na área de 140 
conhecimento “Engenharia de Alimentos” e linha de atuação “Processamento de Alimentos” – 141 
aprovado por unanimidade; ii) 01 vaga para o LEF/CCTA (CI UENF/CCTA/LEF nº 13/2014) para a 142 
área de Entomologia e linha de atuação Entomologia Agrícola – aprovado por unanimidade. 143 
Passando ao item 5 da pauta, o Reitor colocou em apreciação os seguintes resultados de 144 
concurso público para Prof. Associado: i) LCFIS/CCT (CI CCT nº 013/14), na área de “Física da 145 
Matéria Condensada, Experimental”, que teve o candidato Leonardo Mota de Oliveira aprovado 146 
em 1º lugar (média 8,55) e a candidata Aline Martins Rocha Crespo aprovada em 2º lugar (média 147 
8,09) – resultado homologado por unanimidade; ii) LGPP/CCH (CI CCP/CCH nº 021/2013), na 148 
área de “Teoria Geral da Administração”, que teve reprovados na prova escrita os candidatos 149 
André Fernando Uébe Mansur (média 5,96) e Rodrigo Anido Lira (média 5,53) – resultado 150 
homologado por unanimidade; iii) LGPP/CCH (CI CCP/CCH nº 001/2014), na área de “Direito e 151 
Estado no Brasil”, que teve o candidato Nilo Lima de Azevedo aprovado em 1º lugar (média 9,07) 152 
e a candidata Shirlena Campos de Souza Amaral aprovada em 2º lugar (média final 7,96) – 153 
resultado homologado por unanimidade; iv) LGPP/CCH (CI CCP/CCH nº 003/2014), na área de 154 
Políticas e Gestão Pública, tendo sido aprovado o candidato Roberto Dutra Torres Junior, com média 155 
8,67, e reprovados os candidatos Soraia Marcelino Vieira e Carlos Gustavo Sarmet Moreira Smiderle 156 
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- resultado homologado por unanimidade; v) LZNA/CCTA (CI UENF/CCTA/Concurso Público nº 157 
019/14), na área de Zootecnia e Nutrição Animal. Não houve candidato aprovado - resultado 158 
homologado por unanimidade. Passando ao item 6 da pauta, que trata de Concessão de Auxílio 159 
ao Dependente PNE aos servidores da UENF (processo E-26/009/2627//2013), o Prof. Leandro 160 
Pinho fez a leitura de seu parecer, que é favorável à aprovação, mas sugere alteração no título. O 161 
Sr. Luciano sugeriu substituir “dependente portador de necessidades especiais” por “dependente 162 
que tem necessidades especiais”. O Prof. Pedro sugeriu “dependente com necessidades especiais”. 163 
O Prof. Leandro informou que no processo a Assessoria Jurídica citou outras três instituições nas 164 
quais o auxílio foi aprovado e, mediante isso, não quis alterar muito o texto. Esclareceu que no 165 
detalhamento citou quem se enquadra ou não. O Reitor colocou em apreciação a Resolução que 166 
dispõe sobre concessão de Auxílio ao Dependente com Necessidades Especiais no âmbito da 167 
UENF, sendo aprovado por unanimidade. O Reitor informou que não temos quórum qualificado 168 
para apreciarmos os itens 7 a 12 da pauta. Disse que faremos um controle mais rigoroso de 169 
frequência, pois não podemos ter itens na pauta há várias reuniões e não conseguirmos apreciá-los. 170 
Passando ao item 13 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a solicitação de afastamento para 171 
realização de estágio pós-doutoral (processo E-26/009/75/2014) da Profª Wania Amélia Belchior 172 
Mesquita. A aprovação ad referendum foi homologada por unanimidade. Passando ao item 14 da 173 
pauta, o Reitor colocou em apreciação a solicitação de afastamento para realização de Pós-174 
Doutoramento (CI PROPPG nº 075/2014) do Prof. Nilson Sérgio Peres Stahl, que será realizado na 175 
Universidade Rutgers, nos Estados Unidos, pelo período de um ano, a partir de 1º de agosto de 176 
2014. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Passando ao item 15 da pauta, o Reitor 177 
colocou em apreciação a solicitação de revalidação de diploma de Doutorado de José Manuel Vieira 178 
Soares de Resende, que cursou a Universidade Nova Lisboa, em Portugal. Informou que o solicitante 179 
foi aprovado em concurso público para docente do CCH. O Prof. Sérgio Arruda disse que é um 180 
professor com currículo extraordinário, que só vem a somar para a produtividade do CCH. Em 181 
apreciação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Reitor 182 
encerrou a reunião às 10 horas e 20 minutos. 183 

 184 
 185 
 186 
 187 

             Prof. Silvério de Paiva Freitas                                Carlos André Pereira Baptista           188 
                               Reitor                                                              Secretário ad hoc                                                                      189 


