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ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 
UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 2 
 3 
Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e quinze, no auditório do CCH, às oito horas e 4 

trinta minutos, realizou-se a centésima nonagésima quinta 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. Paulo Roberto 9 

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

– Diretor do CCTA; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Sérgio Arruda de Moura – 11 

Diretor do CCH; Sr. Antonio Constantino de Campos – Diretor Geral de Administração; Chefes de 12 

Laboratório: Prof. Antonio Gesualdi Junior (CCTA); Profª Paula Alessandra Di Filippo (CCTA); 13 

Prof. Alexandre Pio Viana (CCTA); Prof. Milton Masahiko Kanashiro (CBB); Prof. Francisco José 14 

Alves Lemos (CBB); Prof. Marcelo Gomes da Silva (CCT); Prof. Fernando Saboya Albuquerque 15 

Junior (CCT); Prof. Rodrigo Tavares Nogueira (CCT); Profª Simonne Teixeira (CCH); Profª 16 

Luciane Soares da Silva (CCH); Prof. Carlos Eduardo Batista de Sousa (CCH); Profª Eliana 17 

Crispim França Luquetti (CCH); Prof. Roberto Dutra Torres Junior (CCH); Professores Titulares: 18 

Prof. Elias Fernandes de Souza (CCTA); Profª Olga Lima Tavares Machado (CBB); Professores 19 

Associados: Prof. Thiago Motta Venâncio (CBB); Técnicos Administrativos: Sr. Detony José 20 

Calenzani Petri (CCTA); Srª Zila de Souza Macedo (suplente - CBB); Srª Jailse Vasconcelos 21 

Tougeiro (CCT); Discentes da Graduação: Livia Araújo Sam-sin. Convidados: Prof. Manuel 22 

Vazquez Vidal Junior – Chefe de Gabinete; Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral; 23 

Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação 24 

da ata da 194ª reunião; 2- Informes; 3- Aprovação de convênios; 4- Enquadramentos e Progressões 25 

por antiguidade e merecimento – Lei 4.800 e Portaria 009/2008; 5- Minuta de Portaria que constitui a 26 

comissão eleitoral para a escolha de Reitor e Vice-Reitor; 6- Perfis de vagas de concurso público 27 

para docentes: Professor Titular do LZO/CCTA (CI LZO/CCTA/UENF nº 020/2015; Professor 28 

Associado do LQFPP/CBB (CI CBB nº 039/2015); 7- Resultado de concurso público para Professor 29 

Associado do LTA/CCTA (CI UENF/CCTA/Concurso Público nº 01/15); 8- Solicitação de afastamento 30 

para realização de Pós-Doutorado do Prof. Prof. Guilherme Chagas Cordeiro (CI CCT nº 33/15); 9- 31 

Auxílio Transporte (processo E-26/009/1526/2014); 10- Proposta de Regimento Interno da Diretoria 32 

Geral de Administração da UENF (processo E-26/009/525/2015); 11- Resolução que estabelece 33 

normas para concessão de bolsas de extensão da UENF (processo E-26/009/1075/2014); 12- 34 

Projeto de Extensão Caminhos de Barro: Disseminação da Arte Cerâmica (processo E-35 

26/009/24/2015); 13- Transferência de área física e da Escola Técnica Agrícola Antonio Sarlo para a 36 

UENF (processo E-26/005/4850//2013); 14- Assuntos diversos. O Reitor agradeceu a presença de 37 

todos e deu boas vindas aos novos conselheiros. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou 38 

em apreciação a ata da 194ª reunião, sendo aprovada com duas abstenções. Passando ao item 39 

2 da pauta, o Reitor deu os seguintes informes: i) as dificuldades orçamentárias e financeiras do 40 

Estado estão sendo sentidas por todos. Disse que temos participado de diversas reuniões com o 41 

Governo do Estado e que há sinalização para que sejam regularizadas as pendências. Informou que 42 

o Prof. Rodrigo Caetano, Secretário Geral da UENF, esteve acompanhado da Gerente Financeira da 43 

Universidade em reunião na SECTI, buscando resolver nossas pendências financeiras. O Prof. 44 

Rodrigo Caetano informou que anteontem manteve contato telefônico com a Srª Cláudia Santoro, 45 

Subsecretária da SEFAZ, que nos informou que a arrecadação está aumentando gradativamente e 46 
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que precisamos definir nossas prioridades. Disse que ontem, na SECTI, as informações que 47 

recebemos da SEFAZ foram confirmadas e nos solicitaram que apresentássemos as questões de 48 

urgência. Disse que a SECTI tem recebido nossos ofícios e buscado solucionar as dificuldades. O 49 

Reitor disse que temos feito reiteradas ações junto ao Governo, buscando resolver nossas 50 

pendências, como o atraso das bolsas, a questão de segurança e fornecimento de rações. Lembrou 51 

a importância da 2ª parcela do nosso reajuste ter sido honrado; ii) participou de evento pelo 52 

aniversário de 10 anos da UEZO, ocasião em que fomos homenageados pela contribuição para o 53 

fortalecimento do Estado do Rio de Janeiro; iii) o 56º Fórum de Reitores da ABRUEM será realizado 54 

no Rio de Janeiro, no período de 27 a 30 de maio de 2015, organizado pela UENF, UEZO e UERJ; 55 

iv) participamos de reunião da ABRUEM no dia 15 de abril, em Brasília, e de audiência com o 56 

Ministro Aldo Rebelo, quando o convidamos para o Fórum de Reitores, além de tratarmos de editais 57 

federais para as Universidades Estaduais, em que as contra-partidas não deveriam ser tão altas, e 58 

de apoio de logística, como de informática; v) participou do evento na Câmara de Vereadores de 59 

Campos dos Goytacazes, relacionado à assinatura de protocolo de intenções para criação do Parque 60 

Tecnológico. O Prof. Amaral disse que em 2014 o PROAP necessitou ser convertido para o Sistema 61 

SICONV e enviamos um funcionário para fazer um curso sobre sistema em Campinas, pois apenas o 62 

técnico Paulo Moreira sabia trabalhar neste sistema. Disse que em 2014 tivemos um período de 63 

greve, depois o período eleitoral e somente depois das eleições é que os recursos poderiam ser 64 

liberados, o que ocorreu em novembro. Disse que os recursos ficaram retidos pelo Governo Estadual 65 

e o superávit financeiro aconteceu em março. Disse ter indagado se não haveria outro meio se não o 66 

SICONV, já que este vinha travando o andamento, mas a resposta foi negativa e o que conseguimos 67 

foi a prorrogação por três meses, já que nosso prazo final era 31 de março. Disse que a CAPES 68 

aprovou a prorrogação até 30 de junho de 2015 e depois teremos um mês para prestar contas. Disse 69 

que o processo referente ao PROAP 2015 já foi iniciado. O Prof. Nagipe informou sobre a 1ª defesa 70 

de monografia em Petróleo e Gás. Disse, sobre o edital de extensão que está aberto, que 71 

continuamos confiando que as coisas serão resolvidas e voltaremos à normalidade. O Prof. Edson 72 

informou que receberemos a visita da Consulesa do Canadá, quando será tratada a possibilidade de 73 

ampliação das parcerias com o referido país. Disse que ela proferirá palestra sobre as possibilidades 74 

oferecidas por aquele país. O Reitor acrescentou que foi recebido com os representantes da 75 

ABRUEM pelo Embaixador do Canadá, que demonstrou o interesse em parceria. Passando ao item 76 

3 da pauta, o Reitor colocou em apreciação o seguinte convênio: Convênio entre a UENF e Instituto 77 

Biosomática (Processo E-26/009/675/2013), que tem por objetivo estabelecer a forma e as 78 

condições pelas quais as partes convenentes se propõem a desenvolver, continuamente, um 79 

programa de mútua colaboração e/ou cooperação técnica e científica, possibilitando a 80 

implementação de ações integradas em áreas de interesse comum, mais especificamente no 81 

desenvolvimento de protocolos simplificados para micropropagação de abacaxizeiro. A 82 

coordenação pela UENF é da Profª Virgínia da Silva Carvalho - aprovado por unanimidade. 83 

Passando ao item 4 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a CI CCCTA 055/2015, com 84 

enquadramento do técnico administrativo Paulo Sérgio Belchior Mesquita (faixa XII / padrão 5) – o 85 

enquadramento foi aprovado por unanimidade. Passando ao item 5 da pauta, que trata de minuta 86 

de portaria que constitui a comissão eleitoral para a escolha de Reitor e Vice-Reitor, o Reitor 87 

informou que recebemos as indicações de dois docentes por Centro e precisamos definir os dois 88 

representantes técnico administrativos e o representante discente, assim como, dentre os docentes 89 

indicados, aqueles que serão o presidente e o vice-presidente da comissão. A Srª Lívia Araújo Sam-90 

sin disse que os discentes indicaram o nome de Diogo Rodrigues, do curso de Ciências Sociais, para 91 

compor a comissão eleitoral. O Reitor informou que os Centros indicaram os seguintes docentes: 92 
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Cristina Maria Magalhães de Souza (CBB), Milton Masahiko Kanashiro (CBB), Paula Mousinho 93 

Martins (CCH), Hamilton Garcia de Lima (CCH), Manuel Antonio Molina Palma (CCT), Maria 94 

Gertrudes Alvarez Justi da Silva (CCT), Ricardo Ferreira Garcia (CCTA), Fábio da Costa Henry 95 

(CCTA). O CONSUNI definiu os nomes dos seguintes técnicos administrativos para compor a 96 

comissão eleitoral: Sr. Detony José Calenzani Petri (CCTA) e Srª Jailse Vasconcelos Tougeiro 97 

(CCT). O CONSUNI também definiu a Profª Cristina Maria Magalhães de Souza como presidente da 98 

comissão eleitoral e o Prof. Manuel Antonio Molina Palma como vice-presidente. O Sr. Detony disse 99 

que sempre está disposto a colaborar com a instituição e aceita participar da Comissão Eleitoral, mas 100 

existe a expectativa do pouco comparecimento dos servidores técnicos e alunos na votação, em 101 

virtude da diferença do peso dos votos. O Reitor disse que precisamos definir o calendário eleitoral, 102 

que deverá constar na portaria que estamos tratando. O Prof. Edson disse que o COLEX 103 

encaminhou proposta de calendário, que atende datas limites impostas pelo nosso Regimento. 104 

Foram aprovadas pelo CONSUNI as seguintes datas: 15/05/2015 (abertura de inscrições); 105 

14/06/2015 (final das inscrições); 04/08/2015 (realização do 1º turno da eleição); 18/08/2015 106 

(realização do 2º turno da eleição, caso necessário). O Reitor colocou em apreciação a Portaria que 107 

constitui a comissão eleitoral para a escolha de Reitor e Vice-Reitor, sendo aprovada com uma 108 

abstenção. A Profª Olga considerou que deveria haver pagamento de jeton para a comissão 109 

eleitoral. O Reitor disse que teríamos que verificar a possibilidade legal para o pagamento, mas 110 

diante da conjuntura financeira atual acha difícil essa possibilidade. Passando ao item 6 da pauta, o 111 

Reitor colocou em apreciação os seguintes perfis de vagas de concurso público para docentes: i) 01 112 

vaga de Professor Titular do LZO/CCTA (CI LZO/CCTA/UENF nº 020/2015) - área de conhecimento 113 

“Zootecnia” – linha de atuação “Doutor em Zootecnia com Experiência em Caprinocultura” – perfil 114 

aprovado com uma abstenção; ii) 01 vaga de Professor Associado do LQFPP/CBB (CI CBB nº 115 

039/2015) – área de conhecimento “Bioquímica” – linha de atuação “Biologia Estrutural ou 116 

Proteômica ou Genômica ou Metabolômica. O Prof. Thiago disse que faz parte da comissão de 117 

concurso público e solicitou que se o perfil for aprovado, ainda não seja publicado no DOERJ, já que 118 

há possibilidade de nova tabela, mas o perfil permanecerá o mesmo. Em apreciação, o perfil foi 119 

aprovado por unanimidade. Passando ao item 7 da pauta, o Reitor colocou em apreciação o 120 

resultado de concurso público para Professor Associado do LTA/CCTA (CI UENF/CCTA/Concurso 121 

Público nº 01/15), na área de conhecimento “Engenharia de Alimentos”, que teve a candidata Luana 122 

Pereira de Moraes aprovada, com média final 7,21 – o resultado foi homologado por unanimidade. 123 

Passando ao item 8 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a solicitação de afastamento por um 124 

ano para realização de Pós-Doutorado do Prof. Guilherme Chagas Cordeiro (CI CCT nº 33/15), na 125 

Faculdade de Engenharia Civil e Ambiental do Instituto de Tecnologia da Geórgia, nos Estados 126 

Unidos, a partir de 15 de setembro de 2015. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Passando 127 

ao item 9, que trata de Auxílio Transporte (processo E-26/009/1526/2014), o Reitor disse que o tema 128 

consta da pauta, mas não conseguimos disponibilizar o documento antes pois somente recebemos o 129 

mesmo da Assessoria Jurídica ontem a tarde. Sugeriu que o item seja apreciado na próxima reunião, 130 

para que todos os conselheiros tenham acesso ao documento em tempo hábil. A Srª Jailse disse 131 

que seria prudente deixar os conselheiros cientes do que se trata. Fez a leitura de seu parecer. Disse 132 

que a UENF tem resolução referente a Auxílio Transporte e a proposta é rever a cláusula que exige a 133 

comprovação da utilização da passagem. Disse que conversando com colegas de trabalho, foram 134 

sugeridas outras demandas, como a inclusão dos deficientes físicos, que já possuem benefício de 135 

isenção de passagem, mas alguns não conseguem utilizar os ônibus e foi verificado que no serviço 136 

público federal já existem inclusões. Disse que emitiu parecer favorável, com a sugestão de inclusão 137 

de artigo estendendo o benefício aos deficientes físicos. Disse que há outra discussão, que é a 138 



     

 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 

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 

 

possibilidade de termos auxílio locomoção. O Reitor lembrou que para alterarmos uma resolução 139 

existente é necessário quórum qualificado. Passando ao item 10, que trata de proposta de 140 

Regimento Interno da Diretoria Geral de Administração da UENF (processo E-26/009/525/2015), foi 141 

nomeado relator o Prof. Rodrigo Tavares Nogueira. Passando ao item 11 da pauta, que trata de 142 

resolução que estabelece normas para concessão de bolsas de extensão da UENF (processo E-143 

26/009/1075/2014), foi nomeado como relator o Prof. Roberto Dutra Torres Junior. Passando ao item 144 

12 da pauta, que trata do Projeto de Extensão Caminhos de Barro: Disseminação da Arte Cerâmica 145 

(processo E-26/009/24/2015), foi nomeada como relatora a Profª Eliana Crispim França Luquetti. 146 

Passando ao item 13 da pauta, que trata da transferência de área física e da Escola Técnica 147 

Agrícola Antonio Sarlo para a UENF (processo E-26/005/4850//2013), o Reitor disse que a UENF 148 

utiliza a área há muitos anos e a proposta é assumir a área toda. Informou que os relatores do 149 

processo foram os professores Sérgio Arruda de Moura, Diretor do CCH, e Henrique Duarte Vieira, 150 

Diretor do CCTA. O Prof. Sérgio Arruda disse que o que nos embasou foi um estudo preliminar da 151 

comissão constituída para tal. Ressaltou que foi estudante de Colégio de Aplicação e que somos 152 

formadores de professores, tendo, a princípio, como atuar lá. Disse que atrelamos o início da 153 

transferência com a definição dos termos orçamentários para este fim. Disse que basicamente é esse 154 

o ponto nevrálgico: a questão orçamentária e como ficarão os servidores de lá. Ressaltou que o 155 

parecer foi favorável porque uma Universidade se completa com Colégio de Aplicação. O Prof. 156 

Henrique disse que a utilização da área hoje é em forma de convênio e que a transferência será 157 

condicionada a termos um orçamento definido. Informou que a FINEP não permite investimentos em 158 

áreas que não sejam nossas e a transferência é importante para essa questão. O Prof. Antonio 159 

Gesualdi manifestou o seu apoio à transferência. Disse que será muito importante para 160 

implementarmos também a segurança na área, por meio do PROEIS, que tem sido importante para a 161 

UENF. A Profª Olga disse que se sente pouco esclarecida sobre o processo. Disse que há muito 162 

estudo necessário, como a questão dos servidores. Disse que nas análises feitas anteriormente, 163 

como em relação ao ISEPAM, não percebeu motivação. O Reitor disse que foi feito um estudo por 164 

comissão conjunta UENF/FAETEC sobre as questões pertinentes à transferência. A Profª Olga 165 

perguntou como os professores de lá se enquadrariam. O Reitor disse que é preciso ser realizada 166 

uma análise bem feita sobre como seriam inseridos na Universidade. O Prof. Henrique disse que 167 

com o Colégio teríamos curso técnico e a possibilidade de participarmos do PRONATEC. A Profª 168 

Olga disse que o receio é assumirmos com toda restrição que temos. Disse sentir no dia a dia a 169 

questão de técnicos que se aposentam e não conseguimos repor suas vagas. O Reitor disse que os 170 

servidores de lá seriam para complementar e não para concorrer com os nossos técnicos. O Prof. 171 

Edson disse as vagas de docentes conseguimos repor automaticamente, mas infelizmente não 172 

aumentá-las. Disse que as vagas de técnicos não temos autorização para reposição automática. A 173 

Profª Olga perguntou se que para uma questão com tantas implicações não seria necessário 174 

quórum qualificado. Disse que é uma decisão muito importante para ser tomada em interstício de 175 

semestre. O Prof. Thiago considerou prematuro votarmos a transferência nesta reunião. Disse que a 176 

Escola já tem servidores e não sabemos o que pode acontecer com eles, se seriam enquadrados 177 

aqui ou não. O Prof. Henrique disse que não podemos negociar com a FAETEC e com o Governo 178 

se não houver uma sinalização positiva do CONSUNI. O Prof. Carlos Eduardo disse que é uma 179 

oportunidade de termos o Colégio de Aplicação na instituição, mas precisamos esclarecer os pontos 180 

levantados pela Profª Olga e pelo Prof. Thiago. Disse que poderíamos aprovar, mas mantermos as 181 

discussões sobre os temas aqui abordados. O Prof. Alexandre disse que participou das discussões 182 

anteriores e foram feitos estudos das questões diversas, que geraram um processo de dois volumes 183 

e foi bem elaborado. O Sr. Constantino disse que entendemos que a existência do Colégio de 184 
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Aplicação vai ao encontro da proposta de Darcy Ribeiro, consolidando a criação da UENF. 185 

Considerou que o termo correto não é transferência, mas sim incorporação. Disse que é um processo 186 

complexo e que poderia ser estabelecido um prazo para as diversas questões serem definidas pelo 187 

Governo. O Prof. Edson disse que as preocupações manifestadas são verdadeiras e estão 188 

presentes nos gestores que acompanham. Disse que o que precisamos é de um sinal verde para que 189 

o processo continue e quando tivermos uma minuta de acordo sobre o que estamos discutindo, será 190 

trazido aqui para verificação final. Disse que precisamos da sinalização do CONSUNI de que a UENF 191 

se interessa pela área, fazendo assim com que os gestores prossigam as tratativas para a 192 

viabilização. Sugeriu que confirmemos nesta reunião que a UENF quer a área e o Colégio para que 193 

possamos tratar com o Governo. A Profª Olga disse que, pelo entendimento, aprovaremos um sinal 194 

verde e depois uma minuta será trazida para aprovarmos. Disse que nestes termos se sente a 195 

vontade para votar. O Reitor colocou em apreciação o interesse da UENF na transferência da área 196 

física e do Colégio Agrícola Antonio Sarlo para a Universidade, sendo aprovado por unanimidade. 197 

A Srª Livia perguntou como ficarão as bolsas em atraso dos alunos que estão se desligando agora e 198 

dos projetos de extensão. O Reitor disse que a preocupação existe. Disse que para a Universidade o 199 

estudante trabalhou naquele período e lutaremos para que ele receba o período trabalhado. O Prof. 200 

Manuel Vazquez disse que já conversamos na SEFAZ e as Programações de Desembolso – PD’s 201 

serão emitidas em função da folha de frequência da época, só solicitando que não sejam fechadas as 202 

contas no Bradesco. Nada mais havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às 11 horas. 203 

 204 
 205 
 206 

              207 
           Prof. Silvério de Paiva Freitas                               Carlos André Pereira Baptista 208 
                              Reitor                                                            Secretário ad hoc 209 


