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ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 
UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 2 
 3 
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, no Centro de Convenções, às oito 4 

horas e trinta minutos, realizou-se a centésima nonagésima quarta reunião ordinária do Conselho 5 

Universitário da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as 6 

seguintes presenças: Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor, que presidiu a reunião; Prof. 7 

Antonio Teixeira do Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Rita da 8 

Trindade Ribeiro Nobre Soares – Pró-Reitora de Graduação em exercício; Prof. Paulo Roberto 9 

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

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

José Maria – Diretor do CCT; Prof. Carlos Henrique M. de Souza – Diretor em exercício do CCH; 12 

Sr. Antonio Constantino de Campos – Diretor Geral de Administração; Chefes de Laboratório: 13 

Prof. Antonio Gesualdi Junior (CCTA); Profª Paula Alessandra Di Filippo (CCTA); Profª Valdirene 14 

Moreira Gomes (CBB); Prof. Milton Masahiko Kanashiro (CBB); Prof. José Hernandez Fernandez 15 

(CBB); Prof. Viatcheslav Ivanovich Priimenko (CCT); Prof. Rodrigo Tavares Nogueira (CCT); Prof. 16 

Hugo Alberto Borsani Cardozo (CCH); Profª Denise Cunha Tavares (CCH); Prof. Carlos Eduardo 17 

Batista de Sousa (CCH); Prof. Marcelo Carlos Gantos (CCH); Prof. Leandro Garcia Pinho (CCH); 18 

Professores Titulares: Profª Olga Lima Tavares Machado (CBB); Professores Associados: Prof. 19 

Thiago Motta Venâncio (CBB); Prof. José Ramon Arica Chavez (CCT); Prof. Geraldo Márcio 20 

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

Souza Macedo (suplente - CBB); Srª Jailse Vasconcelos Tougeiro (CCT); Sr. Carlos Vitor da Silva 22 

(CCH). Convidados: Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior – Chefe de Gabinete; Prof. Ronaldo 23 

Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação da UENF; Sr. Carlos André Pereira 24 

Baptista – Secretário ad hoc. Justificaram ausência os professores Fábio Olivares e Daniela 25 

Barros. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 193ª reunião; 2- Informes; 3- 26 

Aprovação de convênios; 4- Enquadramentos e Progressões por antiguidade e merecimento – Lei 27 

4.800 e Portaria 009/2008; 5- Perfis de vagas de concurso público para docentes: CI 28 

LZNA/CCTA/UENF 117/2014; CI Chefia LEEA 01/2015; CI LCL/UENF nº 01/2015; CI LEAG nº 29 

03/2015; 6- Solicitação de afastamento para realização de Pós-Doutorado do Prof. Luciano 30 

Pasqualoto Canellas (CI PROPPG nº 264/2014); 7- Taxas Universitárias (processo E-31 

26/009/220/2015); 8- Procedimentos referentes ao processo eleitoral para Reitor e Vice-Reitor; 9- 32 

Assuntos diversos. O Prof. Edson agradeceu a presença de todos. Informou que o Reitor viajou 33 

ao Rio de Janeiro para reunião convocada pelo Governador do Estado. Passando ao item 1 da 34 

pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação a ata da 193ª reunião, que foi aprovada com uma 35 

abstenção. Passando ao item 2 da pauta, o Prof. Edson informou que a arrecadação do Estado 36 

diminuiu, assim como o repasse dos royalties. Disse que o Governo do Estado, devido à situação 37 

financeira, tem feito um conjunto de cortes e só tem poupado os salários. Disse que existe um fator 38 

que dificulta a nossa situação, que é a falta de previsão para a regularização dos pagamentos 39 

pendentes. Destacou que no início do ano ocorreram algumas mudanças no Governo, como a 40 

substituição do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão. Disse que o Governo vinha 41 

definindo percentuais de recursos que poderiam ser executados a cada trimestre, mas neste ano 42 

apenas nos foi informado o quanto teríamos para executar até março, não definindo o valor para o 2º 43 

trimestre. Disse que, com os cortes, o valor para custeio disponibilizado é parecido com o do ano 44 

passado, que já não foi um ano fácil. Informou que o Governo não pagou cerca de R$ 4 milhões de 45 

compromissos nossos referentes a 2014. Informou que fizemos todo trâmite para o pagamento em 46 
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2014, mas o Governo não efetivou os pagamentos. Ressaltou que não houve um estouro 47 

orçamentário da nossa parte. Informou que dezessete programações de desembolso (PD’s) de 2014 48 

não tinham sido pagas, mas três delas, referentes a bolsas, foram quitadas neste início de ano, 49 

depois de muito esforço junto ao Governo. Disse que estamos continuamente participando de 50 

reuniões no Rio de Janeiro, solicitando o pagamento das PD’s. Disse ainda que os recursos 51 

comprometidos não permitem o aumento do valor das bolsas dos estudantes carentes para R$ 52 

400,00, que foi um compromisso do próprio Governo com esta Administração e com os estudantes. 53 

Informou que a bolsa de estudantes carentes, referente a janeiro, foi paga. Informou que a FAPERJ 54 

também está vivendo esta indefinição orçamentária. Destacou que a situação de indefinição tem 55 

causado estresse nos nossos setores financeiro e de planejamento. Disse que por meio de decreto o 56 

Governo determinou o corte de 20% em contratos e depois, por meio de novo decreto, cortou 20% 57 

do nosso orçamento, mas considerando que os salários não tiveram incidência de cortes e os 58 

mesmos compõem o orçamento, fez com que as demais despesas tivessem um corte maior que os 59 

20% estipulados. Informou que o Reitor solicitou que fosse destacada a importância de termos 60 

inaugurado o Restaurante Universitário no dia 19 de dezembro, o que fez valer que o mesmo tenha 61 

agora o seu funcionamento normal, fato que poderia não ter ocorrido se a inauguração tivesse sido 62 

adiada para este ano. Disse que há equipamentos do Restaurante Universitário que ainda não foram 63 

pagos pelo Governo, que estão inseridos nas PD’s em aberto. Ressaltou que felizmente temos 64 

recursos do PNAEST, que possibilita pagarmos o subsídio dos estudantes carentes e a empresa vai 65 

se mantendo também com os valores pagos pelas refeições. Informou que a empresa que fornece 66 

ração para os animais não recebe há algum tempo e a mesma não possui lastro financeiro para se 67 

manter, por se tratar de empresa pequena. Informou que o Reitor levou ao Rio de Janeiro a 68 

reclamação referente à questão trabalhista, afetada pelo desconto do Auxílio Alimentação. Disse que 69 

o desconto afetou todos, mas já levamos um estudo ao Secretário de Estado de Ciência e 70 

Tecnologia de que a Universidade, nos últimos três anos, tem vivido com o orçamento bem limitado. 71 

Disse que em 2015 precisamos estar unidos como Instituição. O Prof. Marcelo externou a 72 

preocupação do CCH com a realização dos concursos. Disse que são processos aprovados 73 

academicamente, mas faltando liberação financeira e administrativa, trazendo dificuldades para o 74 

crescimento dos laboratórios. O Prof. Edson respondeu que o Governo não nos tirou a prerrogativa 75 

de reposição de vagas para docentes. Disse que a rubrica pessoal contempla uma porcentagem de 76 

vagas a serem preenchidas. Disse que até o momento não devemos paralisar processos de 77 

reposição de vagas para docentes. O Sr. José Fernando, Gerente de Recursos Humanos, explicou 78 

que estávamos aguardando a abertura do orçamento para tramitarmos o processo do concurso, que 79 

agora encontra-se na Assessoria Jurídica. O Sr. Detony disse que gostaria de parabenizar a 80 

Universidade pela conquista do Restaurante Universitário. Disse que participou da comissão 81 

constituída para a implantação do mesmo. Perguntou se será viabilizado cartão de identificação, para 82 

evitar a formação de filas. Indagou também sobre o Auxílio Transporte e o Plano de Cargos e 83 

Vencimentos (PCV). O Prof. Edson disse, sobre o Auxílio Transporte, que o processo encontra-se 84 

na Assessoria Jurídica, para emissão de parecer e daremos andamento ao mesmo. Disse, em 85 

relação ao Restaurante Universitário, que gostaria de elogiar todos que trabalharam para o seu 86 

funcionamento. Disse que a sugestão do Sr. Detony é ótima, mas considerou que hoje o tempo de 87 

espera já diminuiu. Disse, sobre o cartão, que havia a ideia de conseguirmos via Santander, mas o 88 

contrato com o Bradesco não permitiu. Informou, ainda, que o Bradesco não tem interesse em 89 

fornecer o cartão. Destacou que o Restaurante Universitário é um patrimônio que precisamos 90 

preservar e lutar por ele. O Prof. Rodrigo Tavares perguntou por que houve mudanças no Auxílio 91 

Alimentação e nos nossos contracheques. Perguntou, também, se receberemos a 2ª parcela do 92 
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aumento, no pagamento de março. O Prof. Edson disse que o Governo determinou que 93 

receberíamos o Auxílio Alimentação por 21 dias trabalhados, descontando, entre outras coisas, as 94 

férias. Disse que elaboramos um processo junto à GRH, mostrando que pela Lei 4.800 o desconto 95 

não deveria ocorrer. Disse que o SINTUPERJ também elaborou documento, mostrando que havia 96 

jurisprudência favorável ao nosso pleito. Informou que os referidos documentos encontram-se na 97 

Assessoria Jurídica. Ressaltou que o que recebemos é Auxílio Alimentação e não Vale Refeição. 98 

Disse, em relação ao pagamento de março, que adotamos os procedimentos normais e acredita que 99 

a questão salarial, no caso o nosso aumento, não será afetado. O Sr. José Fernando informou que 100 

em outubro de 2014 o Estado implantou novo sistema para rodar o pagamento e este programa 101 

gerencia todo o Estado e a mudança de nomenclatura nos contracheques é para adequação junto ao 102 

novo sistema, não havendo qualquer prejuízo para o servidor. Disse, em relação à questão da 103 

insalubridade, que foi emitido parecer jurídico e o processo referente ao percentual foi encaminhado 104 

para a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. O Prof. Amaral disse que, dado o momento 105 

que passamos, é recomendado que os colegas utilizassem os recursos com parcimônia, mas um 106 

alento é que estamos em 2015 oxigenados, apesar da situação atual, por conta de uma boa 107 

administração da FAPERJ, que se encerrou. O Prof. Edson solicitou a inserção na pauta de duas 108 

solicitações de afastamento para Pós-Doutoramento, de duas solicitações de afastamento para 109 

Estágio Sênior, de um perfil de vaga para concurso público de docente, de um resultado de concurso 110 

público de docente e de um ofício do SINTUPERJ, referente à comissão de aperfeiçoamento do 111 

PCV. As inserções solicitadas foram aprovadas. Passando ao item 3 da pauta, o Prof. Edson 112 

colocou em apreciação os seguintes convênios: i) Termo Aditivo a Convênio entre a UENF, 113 

Município de Macaé e Fundação Educacional de Macaé - FUNEMAC (Processo E-26/052.206/07). 114 

Em atendimento ao que dispõe a cláusula segunda do Convênio nº I-008/14, o presente Termo 115 

Aditivo visa criar as condições físicas para facilitar a expansão da UENF em Macaé. O 116 

coordenador pela UENF é o Prof. Valdo da Silva Marques - aprovado por unanimidade; ii) 117 

Convênio entre a UENF e Município de Rio das Ostras (Processo E-26/009/1033/2014), que tem 118 

por objetivo estabelecer a forma e as condições pelas quais as partes convenentes se propõem a 119 

desenvolver, continuamente, um programa de mútua colaboração e/ou cooperação técnica e 120 

científica, possibilitando a implementação de ações integradas em áreas de interesse comum. A 121 

Coordenação pela UENF é do Prof. Isimar de Azevedo Santos – aprovado por unanimidade; iii) 122 

Termo de Cessão de Tecnologia entre a UENF, Embrapa e Borges e Reis Indústria e Comércio de 123 

Óleos Naturais Ltda (Processo E-26/009/1427/2014), que tem por objetivo o processo patenteado, 124 

mencionado na Cláusula Segunda – item 2.1 deste instrumento. A Coordenação pela UENF é do 125 

Setor de Patentes da Agência de Inovação da UENF. O Prof. Paranhos disse que se trata do 126 

primeiro contrato de transferência de tecnologia por patente, em pesquisa coordenada pelo Prof. 127 

Eder Rezende, do Laboratório de Tecnologia de Alimentos, relacionada à extração de óleo da 128 

semente de maracujá, utilizado, por exemplo, em cosméticos. Disse que a transferência de 129 

tecnologia é para empresa instalada em Bom Jesus e que começou suas atividades na nossa 130 

incubadora. Disse que o apoio da Universidade foi fundamental, sendo um passo importante da 131 

UENF e que serve de inspiração para que tenhamos outros contratos como este. Disse que a 132 

licença não é exclusiva e teremos direito a um percentual da patente. O Prof. Edson parabenizou 133 

o grupo de pesquisa e o setor que trabalhou e deu suporte para que isso fosse possível. Colocado 134 

em apreciação, o Termo de Cessão de Tecnologia foi aprovado por unanimidade. Passando ao 135 

item 4 da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação a CI CCD 165/2014, com o enquadramento 136 

do docente José Manuel Vieira Soares de Resende: (enquadramento / faixa XVIII / padrão 5) – 137 

enquadramento aprovado por unanimidade. Colocou em apreciação a CI CCD 004/2015, com 138 



     

 
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 

 

os seguintes enquadramentos e progressão diferenciada de docentes: André de Oliveira Carvalho 139 

(enquadramento / faixa XV / padrão 2); Geraldo de Oliveira Filho (enquadramento / faixa XV / 140 

padrão 5); José Ricardo Siqueira (enquadramento / faixa XV / padrão 5); Joseane de Souza 141 

Fernandes (enquadramento / faixa XVI / padrão 5); Roseane Marchezi Misságia (progressão 142 

diferenciada / faixa XVII / padrão 5); Thiago Mota Venâncio (enquadramento / faixa XVI / padrão 2) 143 

– enquadramentos e progressão diferenciada aprovados por unanimidade. Colocou em 144 

apreciação a CI CCCTA 054/2015, com os seguintes enquadramentos de técnicos 145 

administrativos: Bruno de Souza Barcelos (faixa VIII / padrão 5); George Anderson Flor Gessário 146 

(faixa XIII / padrão 5); Jeniffer Cristina Schiavo (faixa IX / padrão 4); Leandro Fernandes Horta 147 

(faixa IX / padrão 5); Marcela Santana Bastos Boechat (faixa XIII / padrão 5); Mayra Santana 148 

Siqueira (faixa IX / padrão 5); Mônica de Oliveira Queiroz (faixa IX / padrão 5); Tárcio Peixoto 149 

Derossi (faixa VIII / padrão 5); Washington da Silva Rosa (faixa IX / padrão 5) – enquadramentos 150 

aprovados por unanimidade. Passando ao item 5 da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação 151 

os seguintes perfis de vagas de concurso público de docentes: i) a CI LZNA/CCTA/UENF 117/2014 - 152 

01 vaga para Professor Associado – áreas de atuação “Genética quantitativa aplicada à Zootecnia, 153 

emprego de modelos mistos na experimentação zootécnica; métodos estatísticos para análises de 154 

características quantitativas e categóricas (Frequentistas e Bayesianos); estudos em animais de 155 

interesse zootécnico relacionados a sua seleção, aos seus cruzamentos, consanguinidade e valores 156 

genéticos, seleção genômica de animais de interesse zootécnico” – perfil aprovado por 157 

unanimidade; ii) CI Chefia LEEA 01/2015 – 01 vaga para Professor Associado – área de 158 

conhecimento “Ciências Sociais” – linhas de atuação “Experiência no Ensino Superior e na Pós-159 

Graduação, com Pesquisas relacionadas às áreas de Teoria Social e Política Pública” – perfil 160 

aprovado por unanimidade; iii) CI LCL/UENF nº 01/2015 – 01 vaga para Professor Titular – área de 161 

conhecimento “Letras” – linha de atuação “Linguagem, Cultura e Cognição” – requisitos “Doutorado 162 

em Letras ou áreas afins” – perfil aprovado por unanimidade; iv) CI LEAG nº 03/2015 – 01 vaga 163 

para Professor Associado – linha de atuação “Estatística experimental aplicada às ciências 164 

agropecuárias” – requisitos: “Graduação em Engenharia Agronômica ou áreas afins e Doutorado em 165 

Produção Vegetal ou áreas afins com a experimentação agropecuárias” – perfil aprovado por 166 

unanimidade; v) CI CCT nº 027/15 – 01 vaga de Professor Associado para o LENEP – área 167 

“Modelagem Matemática e Computacional” – perfil aprovado por unanimidade. Passando ao item 168 

6 da pauta, o Prof. Edson colocou em apreciação a solicitação de afastamento para realização de 169 

Pós-Doutorado do Prof. Luciano Pasqualoto Canellas (CI PROPPG nº 264/2014), a ser realizado no 170 

Reino Unido, de julho de 2015 a junho de 2016. O afastamento foi aprovado por unanimidade. 171 

Colocou em apreciação as solicitações de afastamentos para realização de Estágio Sênior do Prof. 172 

Jurandi Gonçalves de Oliveira (CI PROPPG nº 019/2015) e da Profª Angela Pierre Vitória (CI 173 

PROPPG nº 020/2015), por 06 meses, a partir de 01 de julho de 2015, sendo aprovados por 174 

unanimidade. Colocou em apreciação a solicitação de afastamento para realização de Estágio Pós-175 

Doutoral do Prof. Elias Fernandes de Sousa (CI PROPPG nº 021/2015), no período de agosto de 176 

2015 a janeiro de 2016, na Universidade da Califórnia, sendo aprovado por unanimidade. Colocou 177 

em apreciação a solicitação de afastamento para realização de Estágio Pós-Doutoral do Prof. Carlos 178 

Enrique Pico Ortiz (CI PROPPG nº 022/2015), pelo período de 12 meses, a partir de 01/05/2015, na 179 

Universidade de Tulsa, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 7 da pauta, o Prof. 180 

Edson colocou em apreciação a revisão nos valores das taxas universitárias (processo E-181 

26/009/220/2015). A Profª Rita informou que a única novidade na tabela é a inserção de taxa para 182 

colação de grau fora do prazo. Disse que os valores que eram praticados estavam muito aquém das 183 

demais instituições. O Prof. Edson colocou em apreciação a tabela com novos valores, constante no 184 
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processo E-26/009/220/2015, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 8 da pauta, 185 

que trata de procedimentos referentes ao processo eleitoral para Reitor e Vice-Reitor, o Prof. Edson 186 

disse que trouxemos este tema hoje porque na próxima reunião deveremos trazer e aprovar a 187 

portaria referente ao processo. Disse que 60 dias antes do término do mandato precisaremos 188 

encaminhar ao Governo os nomes dos eleitos, homologados neste Colegiado. Disse que a eleição 189 

tem que ocorrer com antecedência mínima de três meses do fim do mandato. Informou que com 190 

antecedência mínima de seis meses, precisaremos definir o calendário eleitoral e precisaremos, para 191 

isso, de comissão eleitoral. Solicitou aos Diretores de Centro que verifiquem em seus Centros os 192 

nomes de dois docentes, como sugestão, para compor a comissão, para definirmos na reunião de 193 

abril. Disse que os dois técnicos e o representante discente também devem ser nomeados pelo 194 

CONSUNI, o qual poderá receber sugestões. Passando ao item 9, o Prof. Edson colocou em 195 

apreciação a CI CCT nº 026/15, com resultado de concurso público para Professor Associado do 196 

LCMAT, para a área “Matemática Pura ou Matemática Aplicada”, que teve como candidato aprovado 197 

Nelson Machado Barbosa, com média final 7,88. O resultado foi homologado por unanimidade. O 198 

Prof. Edson disse, sobre a comissão para aperfeiçoamento do PCV, que recebemos documento do 199 

SINTUPERJ, que considerou que a comissão foi constituída há algum tempo e ainda sem resultado. 200 

Disse que seria importante se os membros da comissão tivessem suplentes. O CONSUNI deu aval 201 

para que a Administração trabalhe na reformulação da comissão. Nada mais havendo a tratar, o 202 

Prof. Edson encerrou a reunião às 11 horas e 15 minutos. 203 

 204 
 205 
 206 

              207 
           Prof. Edson Corrêa da Silva                               Carlos André Pereira Baptista 208 
                         Vice-Reitor                                                       Secretário ad hoc 209 


