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ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 
UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 2 
 3 
Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, no Centro de Convenções, às oito 4 

horas e trinta minutos, realizou-se a centésima nonagésima terceira 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. Carlos Maurício Fontes Vieira – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-8 

Graduação em exercício; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo 9 

Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Henrique 10 

Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. 11 

Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor em exercício do CCT; Prof. Sérgio Arruda de Moura – Diretor 12 

do CCH; Sr. Antonio Constantino de Campos – Diretor Geral de Administração; Chefes de 13 

Laboratório: Prof. Antonio Gesualdi Junior (CCTA); Profª Daniela Barros de Oliveira (CCTA); Prof. 14 

Alexandre Pio Viana (CCTA); Prof. Milton Masahiko Kanashiro (CBB); Prof. José Hernandez 15 

Fernandez (CBB); Prof. Adolfo Horn Junior (CCT); Prof. Viatcheslav Ivanovich Priimenko (CCT); 16 

Prof. Roberto Dutra Torres Junior (suplente CCH); Prof. Carlos Eduardo Batista de Sousa (CCH); 17 

Prof. Marcelo Carlos Gantos (CCH); Prof. Leandro Garcia Pinho (CCH); Professores Titulares: 18 

Profª Olga Lima Tavares Machado (CBB); Prof. Pedro Wladimir do Vale Lyra (CCH); Professores 19 

Associados: Prof. Thiago Motta Venâncio (CBB); Profª Verusca Moss S. dos Reis (suplente – 20 

CCH); Técnicos Administrativos: Sr. Detony José Calenzani Petri (CCTA); Srª Zila de Souza 21 

Macedo (suplente - CBB); Srª Jailse Vasconcelos Tougeiro (CCT); Convidados: Prof. Manuel 22 

Vazquez Vidal Junior – Chefe de Gabinete; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. 23 

Justificaram ausência os professores Elias Fernandes, Fábio Olivares, Valdirene Gomes, Paula Di 24 

Filippo, José Thiebaut, Denise Tavares e o técnico administrativo Carlos Victor da Silva. Tratou-se 25 

da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 192ª reunião; 2- Informes; 3- Aprovação de convênios; 4- 26 

Enquadramentos e Progressões por antiguidade e merecimento – Lei 4.800 e Portaria 009/2008; 5- 27 

Perfis de vagas de concurso público para docentes: LEPROD/CCT – Professor Associado (CI CCT 28 

nº 173/2014); 6- Solicitações de prorrogação do período de afastamento para realização de Estágio 29 

Sênior: Prof. Richard Ian Samuels (processo E-26/009/706/2014); Profª Marinete Pinheiro Carrera 30 

(processo E-26/009/708/2014); Prof. Fábio Cunha Coelho (CI UENF/CCTA nº 040/2014); 7- 31 

Solicitações de afastamento para Pós-Doutoramento: Professores Adolfo Horn Junior e Christiane 32 

Fernandes Horn (processo E-26/009/1638/2014); Professores Ricardo Moreira de Souza e Cláudia 33 

de Melo Dolinski (processo E-26/009/1729/2014); 8- Solicitação de convocação de 2º colocado em 34 

concurso público para docente (processo E-26/009/1564/2014); 9- Projeto Político Pedagógico do 35 

Curso de Engenharia de Alimentos (E-26/009/793/2014); 10- Assuntos diversos. O Reitor 36 

agradeceu a presença de todos e passou ao item 1 da pauta, colocando em apreciação a ata da 37 

192ª reunião, que foi aprovada com uma abstenção. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor deu 38 

os seguintes informes: i) participamos de diversas reuniões com o Governo em busca de alternativas 39 

para a questão orçamentária; ii) participamos de reunião com a FAPERJ tratando de diversas 40 

questões, como o projeto aprovado junto à referida Fundação para a melhoria de nossa internet, 41 

assim como o projeto para pequenas obras nos Centros e o projeto para a infraestrutura elétrica, 42 

para o qual ainda dependemos de licença ambiental. Informou que mantivemos reuniões com o INEA 43 

tratando da referida licença. Parabenizou os pesquisadores que submeteram projetos à FAPERJ; iii) 44 

participamos de visita ao Porto do Açu, que agora é administrado pela Prumo Logística. Disse que no 45 

dia da visita foi realizado o primeiro embarque de minério no Porto; iv) foi inaugurado na UENF o 46 
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Laboratório de Línguas, com a presença do Conselho Curador da Universidade; v) o Fórum de 47 

Reitores da ABRUEM, que será realizado em 2015 no Rio de Janeiro, será organizado pela UENF 48 

em conjunto com a UEZO e UERJ; vi) foi realizada no Palácio Guanabara reunião do Governador 49 

com os Reitores; vii) estamos finalizando as etapas para que o Restaurante Universitário seja 50 

inaugurado no dia 19 deste mês, com a presença do Governador e comitiva, às 14 horas. Disse que 51 

por meio de um trabalho coletivo superamos muitas barreiras para chegar a este momento. O Prof. 52 

Edson informou que em 2012 conseguimos junto ao Santander Universidades 20 bolsas para estudo 53 

de espanhol, além da ida de um estudante para estudos na Espanha. Disse que agora conseguimos 54 

1000 bolsas para estudo de línguas, com ensino a distância. Disse que haverá processo seletivo 55 

interno. Informou que são 700 bolsas para inglês, 200 para espanhol e 100 para mandarim. Disse 56 

que o CCH administrará o Laboratório de Línguas e sugeriu que seja permitido aos que forem 57 

contemplados com as bolsas e que não tenham acesso à computador, que possam utilizar o 58 

Laboratório para o estudo. O Prof. Edson informou que o CNPq prorrogou o prazo para o Prêmio 59 

Mercosul para popularização da ciência até o dia 23/02. O Reitor informou aos conselheiros que o 60 

documento que eles receberam nessa reunião se refere à segurança no campus e a otimização de 61 

gastos com a implementação do PROEIS. O Sr. Detony indagou sobre a possibilidade do Programa 62 

ser estendido para os finais de semana. O Reitor respondeu que estamos analisando essa 63 

possibilidade. O Prof. Roberto perguntou quais são os dados que apontam para a diminuição de 64 

ocorrências. O Reitor respondeu que ocorriam assédios a membros de comissão de sindicância, 65 

assim como conflito entre servidores. Em relação à questão financeira, há redução dos nossos 66 

custos. O Prof. Marcelo informou que no dia 27 de novembro inauguramos o projeto itinerante 67 

“Territórios do Petróleo”. Agradeceu ao Prof. Gustavo Xavier e ao Sr. Marcelo Pacheco e equipe pelo 68 

trabalho e suporte necessário para a realização do evento. Disse que a caravana do projeto já 69 

passou por Quissamã e agora está em Carapebus. O Prof. Marcelo disse, sobre a questão salarial, 70 

que soube pelo sindicato que a segunda parcela do aumento estaria fora do orçamento. O Reitor 71 

respondeu que em nenhuma reunião que participamos nos foi passado isso, mas sim que a 72 

prioridade do Governo é o pagamento de pessoal. O Sr. Detony disse que foi majorado o salário dos 73 

docentes em relação à UERJ, mas para os técnicos ainda há que se fazer a equiparação. Sugeriu 74 

um manual padronizando as eleições para representantes dos técnicos nos conselhos, pois recebeu 75 

informação de que representante de comissão eleitoral foi candidato no CCT. O Reitor respondeu 76 

que recebemos o documento sobre essa questão e encaminhamos à ASJUR. A Srª Jailse informou 77 

que a resposta da ASJUR já chegou ao CCT. O Reitor considerou viável a elaboração da cartilha. O 78 

Prof. Pedro disse que esta deve ser a sua última reunião no CONSUNI, por motivos de 79 

aposentadoria, já que completará 70 anos no início do ano. Disse que é um sentimento ambíguo e há 80 

uma possibilidade de contratação como Professor Visitante e gostaria de continuar atuando. O Reitor 81 

disse que seria uma satisfação para nós continuar contando com o trabalho do professor, sabendo 82 

de sua capacidade e competência. O Reitor informou que o Prof. José Tarcísio Lima Thiebaut, do 83 

Laboratório de Engenharia Agrícola/CCTA também está completando 70 anos, bem física e 84 

intelectualmente. Fez a leitura da mensagem encaminhada pelo Prof. José Thiebaut. O Prof. Sérgio 85 

Arruda informou que já estamos tratando no Conselho de Centro do processo referente à solicitação 86 

de bolsa de Prof. Visitante para o Prof. Pedro Lyra. O Prof. Carlos Eduardo informou que o 87 

Laboratório, por unanimidade, aprovou e deseja que o Prof. Pedro continue atuando, tendo ele mais 88 

disposição que muitos jovens. O Reitor disse que foi encaminhado aos conselheiros o calendário de 89 

reuniões para o próximo ano. Colocou o calendário em apreciação, sendo aprovado com uma 90 

abstenção. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor colocou em apreciação os seguintes convênios: 91 

i) Termo de Ajuste de Propriedade Intelectual entre a UENF e EMBRAPA (Processo E-92 
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26/009/1427/2014), que tem como objetivo patente de invenção “Aparelho e Processo de 93 

Separação e Purificação de Sementes e Arilo/Mucilagem de Polpa de Frutas para Obtenção do 94 

Óleo, Torta Desengordurada e Arilo/Mucilagem Desidratado”, depositada no INPI em 08/10/2010 95 

sob nº PI1013464-6. A coordenação pela UENF é da Agência de Inovação - aprovado por 96 

unanimidade; ii) Termo de Cooperação entre a UENF, Petrobras e Fundação BioRio (Processo 97 

E-26/009/1623/2014), que tem como objetivo a união de esforços dos partícipes para o 98 

desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado “Estudo de dano à formação com fluido aquoso à 99 

base de glicerina e dimensionamento de partículas aplicadas em fluidos de perfuração”. A 100 

coordenação pela UENF é do TNS Alexandre Sérvulo Lima Vaz Jr – aprovado por unanimidade; 101 

iii) Convênio entre a UENF e a União, representada pelo Ministério da Educação, por intermédio 102 

da Secretaria de Educação Superior (Processo E-26/009/1664/2014), que tem como objetivo a 103 

implantação de ações de assistência estudantil para atendimento dos estudantes matriculados em 104 

cursos de graduação presencial da UENF. A coordenação pela UENF é da PROGRAD – 105 

aprovado por unanimidade. Passando ao item 4 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a CI 106 

CCD 162/2014, com os seguintes enquadramentos e progressões diferenciadas de docentes: 107 

Antonia Elenir Amancio Oliveira (enquadramento / faixa XVII / padrão 5); Carlos Henrique 108 

Medeiros de Souza (progressão diferenciada / faixa XVII / padrão 5); Georgiana Feitosa da Cruz 109 

(enquadramento / faixa XV / padrão 5); Maria Eugenia Ferreira Totti (enquadramento / faixa XVI / 110 

padrão 5); Mylene Nogueira Teixeira (enquadramento / faixa XV / padrão 5); Ricardo Augusto 111 

Mendonça Vieira (enquadramento / faixa XVII / padrão 5); Rita da Trindade Ribeiro Nobre Soares 112 

(enquadramento / faixa XVIII / padrão 5); Vera Lúcia Deps (progressão diferenciada / faixa XVII / 113 

padrão 5) – os enquadramentos e as progressões diferenciadas foram aprovados por 114 

unanimidade. O Prof. Roberto perguntou por que não consta o nome da Profª Joseane. O Reitor 115 

respondeu que o Prof. Abel Carrasquilla, presidente da CCD, nos informou que há processos ainda 116 

em análise. O Prof. Marcelo solicitou que os processos não fiquem parados em algumas instâncias. 117 

O Reitor disse que as comissões de avaliação têm tido dificuldades com falta de quórum em suas 118 

reuniões. Solicitou que os conselheiros conversem com os colegas integrantes das comissões de 119 

avaliação, ressaltando a importância da participação deles nas reuniões. Passando ao item 5 da 120 

pauta, o Reitor colocou em apreciação a CI CCT nº 173/14, com os seguintes perfis de vagas de 121 

concurso público para Professor Associado do Laboratório de Engenharia de Produção (LEPROD): i) 122 

01 vaga para a área “Engenharia de Produção” – requisitos “Graduação em Engenharia, Mestrado e 123 

Doutorado em Engenharia de Produção e/ou Ciências de Engenharia e/ou Engenharia”; ii) 01 vaga 124 

para a área “Engenharia de Produção” – requisitos “Graduação em Engenharia ou Administração, 125 

Mestrado e/ou Doutorado em Engenharia de Produção, Engenharia ou Ciências Sociais”; iii) 01 vaga 126 

para a área “Engenharia de Produção” – requisitos “Graduação em Engenharia, Mestrado e 127 

Doutorado em Engenharia de Produção ou Ciências de Engenharia”; iv) 01 vaga para a área 128 

“Engenharia de Produção” – requisitos “Graduação em Engenharia de Produção ou Áreas Afins, 129 

Mestrado e/ou Doutorado em Engenharia de Produção ou Áreas Afins”. Os perfis foram aprovados 130 

por unanimidade. Passando ao item 6 da pauta, o Reitor colocou em apreciação as seguintes 131 

solicitações de prorrogação por seis meses do período de afastamento para realização de Estágio 132 

Sênior: i) Prof. Richard Ian Samuels (processo E-26/009/706/2014); ii) Profª Marinete Pinheiro 133 

Carrera (processo E-26/009/708/2014); iii) Prof. Fábio Cunha Coelho (CI UENF/CCTA nº 040/2014). 134 

O Prof. Edson informou que a nossa regulamentação para Estágio Sênior permite que o 135 

afastamento seja pedido por seis meses e depois pode ser solicitada a prorrogação por mais seis 136 

meses, com o encaminhamento de relatório. O Reitor colocou as três solicitações em apreciação, 137 

sendo aprovadas por unanimidade. Passando ao item 7 da pauta, o Reitor colocou em apreciação 138 
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as seguintes solicitações de afastamento para Pós-Doutoramento: Professores Adolfo Horn Junior e 139 

Christiane Fernandes Horn (processo E-26/009/1638/2014), a ser realizado na The University of 140 

Queensland, na Austrália, a partir de 1º de fevereiro de 2015, pelo período de um ano – aprovados 141 

com uma abstenção; Professores Ricardo Moreira de Souza e Cláudia de Melo Dolinski (processo 142 

E-26/009/1729/2014), a ser realizado na Universidade do Sul de Santa Catarina, a partir de 1º de 143 

fevereiro de 2015, pelo período de um ano – aprovados por unanimidade. Passando ao item 8 da 144 

pauta, o Reitor colocou em apreciação a solicitação de convocação de 2º colocado em concurso 145 

público para professor associado (processo E-26/009/1564/2014). O Prof. Sérgio Arruda disse que 146 

a candidata Shirlena Campos de Souza Amaral foi aprovada em segundo lugar em concurso do 147 

LGPP, na área de direito e estamos solicitando o seu aproveitamento no LEEL/CCH. Disse que 148 

consultamos o Laboratório para o qual a candidata prestou o concurso, e nos foi informado que não 149 

há intenção em seu aproveitamento no mesmo. Disse que a solicitação é para suprir vaga deixada 150 

pela Profª Yollanda Lima Lobo e foi aprovada nas devidas instâncias e teve parecer jurídico 151 

favorável. O Prof. Carlos Eduardo disse, sem entrar no mérito da competência da professora, que 152 

não foram disponibilizadas atas dos concursos. O Prof. Carlos Henrique disse que participou dos 153 

trâmites do processo e que houve discussão no LGPP, com o Laboratório deixando para o Conselho 154 

de Centro decidir. Disse que se o Chefe encaminha uma CI informando a decisão do Laboratório, 155 

não é preciso a ata, devido à fé pública do Chefe. Disse que o Prof. Leandro encaminhou a ata ao 156 

Diretor de Centro e colocou na CI toda a informação do trâmite. Disse que na segunda reunião do 157 

Conselho de Centro é que foi deliberado que seguiríamos com o processo. Informou que a seguir o 158 

processo foi encaminhado ao COLAC, que aprovou, ressalvando a necessidade de consulta à 159 

ASJUR, o que foi feito. O Prof. Carlos Eduardo disse que é regimental o direito de solicitar atas e 160 

outros documentos. O Reitor colocou a demanda em apreciação, sendo aprovada com 03 161 

abstenções. O Prof. Carlos Eduardo solicitou que fique registrado que ele se absteve da votação. 162 

Passando ao item 9, o Reitor colocou em apreciação o Projeto Político Pedagógico do Curso de 163 

Engenharia de Alimentos (E-26/009/793/2014). O Prof. Manuel Vazquez fez a leitura do parecer do 164 

relator do COLAC, Prof. Saboya, que foi favorável à aprovação. O Prof. Adolfo considerou a 165 

proposta interessante, que vai abrir novas portas para que a UENF cresça seus cursos. Perguntou se 166 

o aluno terá matrícula da UENF ou do CEDERJ. A Profª Ana Beatriz respondeu que será matrícula 167 

da UENF, que é quem diploma. O Prof. Adolfo perguntou se já há proposta de possíveis polos, 168 

considerando que em alguns polos ainda falta estrutura laboratorial. A Profª Ana Beatriz disse que a 169 

proposta nasceu na Fundação CECIERJ e existe um Programa do Governo, Pró-Engenharia, com 170 

este modelo bimodal. Disse que a ideia é abrirmos inicialmente em quatro polos, com 50 vagas por 171 

polo, partindo então com 200 alunos, com a perspectiva de chegarmos com 25 no presencial. Disse 172 

que como o vestibular será feito pelo CEDERJ, precisamos da resposta até janeiro, para entrarmos 173 

no processo seletivo de meio de ano. Considerou um passo muito interessante para a Universidade. 174 

O Reitor disse que essa é uma tendência nacional. A Profª Olga parabenizou os envolvidos no 175 

curso, sendo um exemplo de boa vontade. Disse que esse pode ser um caminho para o gargalo 176 

existente. Perguntou como ficará a questão das notas para aprovação, por serem distintas entre a 177 

UENF e CEDERJ. A Profª Ana Beatriz disse que a proposta é que a nota de aprovação seja a do 178 

CEDERJ, que é 5. Disse que as disciplinas serão cadastradas como EAD e assim constará no 179 

sistema. Disse que a carga horária é maior do que seria no presencial. Ressaltou que não há 180 

nenhum problema do ponto de vista legal. O Prof. Alexandre informou que emitiu o parecer no 181 

Conselho de Centro do CCTA. Disse que vem da Federal de Viçosa e lá a questão de alimentos é 182 

muito importante. Disse que temos um cenário aberto e temos dificuldade na capacitação de mão-de-183 

obra. Disse que para a elaboração do parecer, foram analisadas diversas questões. Disse que 184 



     

 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 
 

 

_______________________________________________________________________    

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 

 

podemos aprovar com muita tranquilidade, sendo um curso muito importante para a UENF e para o 185 

país. O Prof. Gonçalo disse que apenas se preocupa com os cursos não ficarem vinculados aos 186 

Centros. A Profª Ana Beatriz disse que pode ficar vinculado sim. Disse que no caso que estamos 187 

analisando não haverá bolsa e o curso ficará vinculado ao laboratório e ao Centro. O Prof. Gonçalo 188 

disse que podemos amadurecer esta visão, discutirmos para evitar que alguns professores fiquem 189 

vinculados aos Centros e outros não. Considerou que devemos continuar pensando em formar um 190 

caminho uniforme. A Profª Olga disse que quando atuava pelo CEDERJ as discussões não eram 191 

tratadas nos Centros, por não estar vinculado, então que fique registrado que podem estar 192 

vinculados, conforme informado. O Prof. Marcelo disse que tem que haver discussão para a escolha 193 

político/administrativa dos coordenadores, para que tenham direitos e deveres iguais aos demais 194 

coordenadores. Disse que espera que possamos democratizar a escolha dos coordenadores e 195 

trabalharmos isso para o futuro, já que essa modalidade será utilizada daqui para frente. Disse que é 196 

importante que fique claro a demanda e necessidade dessa mão-de-obra. Perguntou se há projeção 197 

de vagas, pois o Laboratório é pequeno. A Profª Daniela respondeu que o LTA tem oito professores 198 

e mais uma vaga em aberto. O Prof. Adolfo disse que na Química a nossa experiência para a 199 

coordenação é com eleição. Disse que o Laboratório dá suporte para o nosso curso. Considerou que 200 

a questão da nota é preocupante sim. A Profª Ana Beatriz disse que já comprovamos que não há 201 

diferença entre EAD e presencial na capacidade dos formandos. O Prof. Carlos Henrique disse que 202 

é um curso diferente e um projeto piloto. Informou que na Pedagogia há reunião para definir quem é 203 

o coordenador. O Reitor colocou o Projeto Político Pedagógico do Curso de Engenharia de 204 

Alimentos em apreciação, sobre quem é favorável à sua apreciação hoje e quem deseja que seja 205 

apreciado na próxima reunião. O Projeto Político Pedagógico do Curso de Engenharia de 206 

Alimentos foi aprovado com 20 votos favoráveis, uma abstenção e um voto para que fosse 207 

analisado na próxima reunião. O Prof. Henrique destacou a garra e a disposição da Profª Daniela 208 

para a elaboração da proposta agora aprovada. O Reitor desejou a todos um ano de 2015 de 209 

sucesso, com muita saúde e realizações pessoais e profissionais. Nada mais havendo a tratar, o 210 

Reitor encerrou a reunião às 11 horas. 211 

 212 
 213 
 214 

              215 
           Prof. Silvério de Paiva Freitas                               Carlos André Pereira Baptista 216 
                            Reitor                                                               Secretário ad hoc 217 


