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ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO 3 

 4 

Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, na sala de multimídia do CCH, 5 

às nove horas e cinco minutos, realizou-se a ducentésima oitava reunião ordinária do Conselho 6 

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

seguintes presenças: Prof. Luis Cesar Passoni – Reitor,  que presidiu a reunião; Profª. Teresa de Jesus 8 

Peixoto Faria – Vice-Reitora; Profª. Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; 9 

Profª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitoria de Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta - Pró-Reitor de 10 

Extensão; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Profª Katia Valevsky Sales 11 

Fernandes – Diretora do CBB; Prof.  Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos 12 

Gantos – Diretor do CCH; Srª Patrícia Gonçalves Magalhães – Diretora Geral Administrativa; Prof. 13 

Manuel Vasquez Vidal Junior – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Prof. Rogério 14 

Figueiredo Daher - Representante dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Profª Daniela Barros de 15 

Oliveira - Representante dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Prof. Jorge Hernandes Fernandez - 16 

Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; Prof. Fernando Costa e Silva Filho - Representante 17 

dos Chefes de Laboratórios do CBB; Profª. Ana Okorokova Façanha - Representante dos Chefes de 18 

Laboratórios do CBB; Prof. Vanildo da Silveira – Representante dos Chefes de Laboratório do CBB; 19 

Prof. Herval Ramos Paes - Representante dos Chefes de Laboratórios do CCT; Prof. Fernando Sérgio de 20 

Moraes - Representante dos Chefes de Laboratórios do CCT; Prof. Luis Humberto Guillermo Felipe - 21 

Representante dos Chefes de Laboratórios do CCT; Prof. Marlon Gomes Ney – Suplente Representante 22 

dos Chefes de Laboratórios do CCH; Prof. Luciane Soares da Silva - Representante dos Chefes de 23 

Laboratórios do CCH;  Prof. Carlos Eduardo Batista de Sousa - Representante dos Chefes de 24 

Laboratórios do CCH; Profª Eliana Crispim França Luquetti - Representante dos Chefes de Laboratórios 25 

do CCH; Prof. Nilo Lima de Azevedo - Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH ; Prof. 26 

Carlos Eduardo de Rezende – Representante dos Docentes Titulares do CBB; Prof. Rúben Jesus 27 

Sánchez Rodriguez - Representante dos Docentes Titulares do CCT; Prof. Arno Vogel - Representante 28 

dos Docentes Titulares do CCH; Prof. Gustavo Lazzaro Rezende -  Representante Suplente dos 29 

Docentes Associados do CBB; Prof. Sérgio Luis Cardoso - Representante dos Docentes Associados do 30 

CCT; Profª Verusca Moss S. dos Reis - Representante dos Docentes Associados do CCH; Sr. Pedro Luiz 31 

Fernandes Brasil – Representante Suplente dos Técnicos-Administrativos do CCTA; Srª Rivea Cristina 32 

Custódio Rodrigues – Representante dos Técnicos-Administrativos do CBB; Srª Maristela de Lima Dias 33 

- Representante dos Técnicos-Administrativos do CCT; Sr. Luiz Carlos dos Santos Pires – 34 

Representante dos Técnicos-Administrativos do CCH; Sr. Bráulio da Paz Fontes – Representante 35 

Discente da Graduação; Srª Gabriela de Oliveira Delgado – Representante Discente Suplente da Pós-36 

Graduação; Sr. José Leonardo Gualberto Ramos -  Representante Discente da Pós-Graduação; 37 



     

 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 
 

 

 

Convidados: Prof. Raul Ernesto Lopez Palácio – Chefe de Gabinete; Srª.  Maria Beatriz Pessanha 38 

Boeschenstein – Secretária Geral;  Srª.  Tânia Virgínia de Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se 39 

da seguinte pauta: 1-Aprovação das atas da 204ª e 207ª reuniões; 2-Informes; 3- Homologação de “ad 40 

referendum” de enquadramento de docentes: a) CI/CCD/039/16, CI/CCD/044/16, CI/CCD/046/16; 4- 41 

enquadramento de Docente – CI/CCD-042/2016; 5-  Homologação de “ad referendum” de progressão 42 

de servidores técnicos-administrativos – CI/CCCTA-028/16; 6 – Minuta da Resolução CONSUNI que 43 

aprova a utilização extraordinária de imóveis da UENF e dá outras providências; 7 – Minuta da 44 

Resolução CONSUNI 01/2014 da Câmara de Extensão que estabelece normas para concessão de bolsas 45 

de extensão da UENF – Proc. E-26/009/1075/2014; 8 – Proposta de alteração de Nomenclatura para 46 

Procuradores da UENF – Proc. E-26/009/1914/2015. O Reitor agradeceu a presença de todos e dando 47 

início aos trabalhos solicitou permissão para acrescentar três itens na pauta. Disse que um dos itens é a 48 

PEC 241. Sobre o item, disse que encaminhou ontem para os conselheiros uma moção feita pela UFMG 49 

e a intenção é discutir no CONSUNI que a UENF faça algo parecido. O Prof. Carlos Eduardo de 50 

Rezende solicitou que sejam excluídos os itens 7 e 8, caso não haja quorum qualificado, justificando que 51 

essa documentação chegou no meio da semana, quando estavam envolvidos com a Semana de Ciência e 52 

Tecnologia e não houve tempo para fazer a análise. O Reitor concordou e disse que irá manter os itens 53 

na pauta e que quando o momento chegar fará a verificação do quorum. O Reitor perguntou aos 54 

conselheiros se poderia acrescentar o item sobre a PEC 241 a pauta. APROVADO. Falou que o outro 55 

item a ser acrescentado é uma SOLICITAÇÃO DO SINTUPERJ para que o CONSUNI reconheça 56 

que houve um reajuste diferenciado para os servidores em 2014, que precisa ser corrigido. 57 

APROVADO. O terceiro item para o qual o Reitor solicitou permissão para acrescentar a pauta foi as 58 

AÇÕES PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIVERSIDADE. APROVADO. A 59 

conselheira Maristela perguntou quando será discutido no CONSUNI o Regimento Interno. O Reitor 60 

respondeu que esse assunto foi discutido no COLEX e disse que quando terminarem com o PDI trará o 61 

Regimento para ser discutido no CONSUNI. O Reitor deu início a discussão da pauta com o  1º item: 62 

APROVAÇÃO DA MINUTA DAS ATAS DA  204ª e 207ª REUNIÕES DO CONSUNI. O Reitor 63 

perguntou se alguém teria observações a fazer e coloca em votação a ata da 204ª reunião – 64 

APROVADA com cinco abstenções. Dando continuidade perguntou se alguém teria observações a 65 

fazer na minuta da ata da 207ª reunião – A profª Kátia informou que na linha 150 onde consta um 66 

membro por Centro o correto é três membros por Centro. O Reitor colocou em votação após a alteração 67 

sugerida pela Profª Kátia. APROVADA com cinco abstenções. O Reitor pediu para deixar o 2º item da 68 

pauta: INFORMES para o final da reunião, que será tratado no item acrescentado, funcionamento da 69 

Universidade. Perguntou se algum conselheiro teria informes a dar. A conselheira Maristela informou 70 

que o PCV está quase concluído e que deverá ser entregue na reitoria no dia quatro de novembro para 71 

que seja colocado na pauta do próximo CONSUNI.  O conselheiro Pedro Brasil falou que alguns 72 

docentes estão pressionando os técnicos a acabarem com a greve e explicou as razões da greve. O Reitor 73 
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orientou que informes é diferente de palavra aberta. Dando prosseguimento o Reitor passou ao 3º item 74 

da pauta: HOMOLOGAÇÃO DE AD REFERENDUM DE ENQUADRAMENTO DE 75 

DOCENTES. Disse que todos já foram aprovados no COLAC  e explicou que deu o ad referendum 76 

para acelerar a publicação no diário oficial, porque por questão de dias pode fazer a diferença para que 77 

alguma coisa seja publicada no diário oficial ou não. Perguntou aos conselheiros se concordam em 78 

colocar os itens 3, 4 e 5 em votação, pois todos tratam do mesmo assunto que é ENQUADRAMENTO 79 

DE SERVIDORES e apenas por uma questão de formalidade foram colocados em itens diferentes. O 80 

Prof. Sérgio informou que na CI CCD 039 na tabela de pontuação do Prof. Carlos Leonardo, onde 81 

consta 7,6 o correto é 76,0. O Reitor perguntou se com a observação do Prof. Sérgio poderia colocar em 82 

votação. APROVADOS os enquadramentos constantes dos itens 3, 4 e 5. (as CIs CCD-039, 044, 046, 83 

042  e CCCTA-028, onde constam relacionados os servidores enquadrados estarão anexadas a esta ata). 84 

O Reitor passou ao 6º item da pauta: MINUTA DA RESOLUÇÃO CONSUNI QUE APROVA A 85 

UTILIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMÓVEIS DA UENF E DÁ OUTRAS 86 

PROVIDÊNCIAS. O Reitor esclareceu que se trata da regulamentação para auferir aluguéis para a 87 

UENF. Disse que começaram a cobrar aluguel do centro de convenções no valor de seis mil reais e que 88 

esse valor está sendo usado na manutenção do próprio centro de convenções. Falou que na UENF há 89 

outros espaços que poderiam ser alugados, como por exemplo, os auditórios, os gramados e  os jardins 90 

da Vila Maria. Disse que alugando esses espaços conseguiriam algum recurso para a manutenção da 91 

Universidade, mas que no serviço público só podem fazer o que está escrito, e o Regimento condiciona 92 

o uso dos imóveis da Universidade a autorização do CONSUNI. Esclareceu que se o CONSUNI 93 

autorizar, as regras, inclusive os valores seriam definidos através de portarias. O Prof. Carlos Eduardo 94 

disse que tem dúvidas quanto à utilização por particulares e perguntou se isso não abriria para outros fins 95 

que não os acadêmicos. A Profª Luciane perguntou se nesse momento, sem segurança, essas pessoas 96 

trariam suas próprias equipes de segurança para os eventos. Falou também das questões de prioridade 97 

para utilização dos espaços. O Prof. Carlos Eduardo de Rezende disse que é preciso ficar mais claro o 98 

termo “particulares”. Informou que durante a semana acadêmica havia food truks na Universidade e isso 99 

prejudica a empresa que já está aqui dentro pagando aluguel. Perguntou quem irá administrar os recursos 100 

e que já deveria estar sinalizado para onde eles irão. O Prof. Sérgio disse que o documento está muito 101 

simplista para o CONSUNI aprovar, pois é preciso normas, condicionando regras, caso contrário o 102 

CONSUNI estará assinando um cheque em branco. O Prof. Gustavo concordou que o documento está 103 

simples, mas que acha a ideia louvável para atrair recursos. O Reitor esclareceu alguns pontos: quem usa 104 

– disse que a intenção não é restringir apenas para eventos acadêmicos; segurança – disse que o Rogério 105 

criou um contrato onde a pessoa se responsabiliza pela segurança e pelos bens. Informou que estavam 106 

fazendo um documento mais detalhado, no caso do centro de convenções, e o recolhimento seria através 107 

do Estado, mas desistiu por causa dos arrestos. O Prof. Nilo falou que tem várias universidades que já 108 

fazem isso através de regimento. O Conselho discute o assunto e a maioria acha a ideia louvável, mas 109 
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concorda que o documento apresentado está muito vago. O Prof. Marcelo Gantos falou de sua 110 

preocupação com os recursos advindos dos alugueis serem administrados pela FUNDENOR, pois tem 111 

desconfiança do estado de saúde financeiro da fundação e sugere uma auditoria. Propõe criar uma 112 

comissão para cuidar da regulamentação para a utilização dos espaços na UENF. Falou que no CCH tem 113 

um documento sobre isso. O Reitor pediu ao Prof. Nilo esclarecimentos sobre esse documento. O Prof. 114 

Nilo esclareceu que esse documento teve como base uma pesquisa feita em várias universidades.  O 115 

Reitor disse que se lembra desse documento, mas que achou que ele era pouco prático, pois visava criar 116 

uma política cultural dentro da Universidade. Disse que pediu ao prefeito do campus para criar esse 117 

documento que iria gerar a portaria que seria apresentada ao CONSUNI, e quando foram se aprofundar 118 

nessa questão, receberam a sugestão de fazer essa resolução mais simples e depois uma portaria mais 119 

detalhada. O Prof. Carlos Eduardo de Rezende falou que a UENF já é uma fundação e que não tem 120 

como uma fundação pedir para criar outra fundação. Propôs que a reitoria faça uma reunião com a 121 

FUNDENOR para ver o que está acontecendo, mas de uma forma elegante, para esclarecer a situação 122 

que o Prof. Marcelo Gantos colocou. Disse que quanto à resolução ela precisa ser revista, pois deveria 123 

estar explícito quem vai gerir esse recurso, e que se for a FUNDENOR, deveria estar escrito isso, no 124 

intuito de resguardar o próprio Reitor. O Prof. Carlos Eduardo disse que o documento que já está pronto 125 

no CCH poderá dar suporte a criação da resolução. O Prof. Sérgio sugeriu que a reitoria continue os 126 

procedimentos que já vem adotando até o final do ano, e a partir de 2017 passe a proceder de acordo 127 

com a regulamentação que for aprovada no CONSUNI. O Reitor concluiu que percebeu que o 128 

CONSUNI não está confortável para votar a resolução da forma como está, já que todas as falas 129 

apontam para um melhor detalhamento. Encaminhou para votação a autorização do CONSUNI para que 130 

a reitoria continue alugando o centro de convenções e as quadras de esporte até o final de 2016 e a 131 

composição de uma comissão. Essa comissão trabalhará para fazer uma resolução que seja um pouco 132 

mais detalhada do que a apresentada, e ao mesmo tempo deixando espaço para que as especificidades 133 

sejam feitas através de portaria. Essa resolução deverá ser baseada na documentação já existente, que é o 134 

documento elaborado pelo CCH, a portaria elaborada pela prefeitura do campus, bem como a minuta da 135 

resolução elaborada pela ASJUR. A comissão deverá trazer a minuta da resolução no CONSUNI de 136 

dezembro. APROVADO por unanimidade. O Conselho formou a comissão que será composta pelos 137 

conselheiros Sérgio, Bráulio e Luiz Pires, com o suporte da ASJUR. O Reitor disse que todo conselheiro 138 

poderá enviar sugestões para a comissão.  7º item da pauta: MINUTA DA RESOLUÇÃO 139 

CONSUNI 01/2014 DA CÂMARA DE EXTENSÃO QUE ESTABELECE NORMAS PARA 140 

CONCESSÃO DE BOLSAS DE EXTENSÃO DA UENF – PROC. E-26/009/1075/2014. O Reitor 141 

fez a verificação do quorum e constatou que não tem quorum qualificado, porque não tem 85% dos 142 

conselheiros presentes, necessários para colocar o item em votação. Passou a palavra para o Prof. Olney 143 

que explicou sobre a resolução. Disse que ela já havia sido apreciada, mas que não foi publicada e após 144 

o grande lapso de tempo as coisas mudaram. Explicou que no item 9 havia limitação de dois bolsistas 145 
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por projeto de extensão. A sugestão de mudança é não limitar a participação de bolsistas, desde que 146 

respeitado o valor do projeto. Disse que ficou preocupado com a retirada deste item da pauta, pois vão 147 

ficar com o tempo apertado para liberação do edital para 2017, que já deveria sair com a modificação. O 148 

Reitor disse que não têm 85% dos conselheiros e essa regra cria dificuldade, pois o conselho fica 149 

impedido de decidir, mesmo tendo 2/3 dos conselheiros presentes. O Reitor retirou o item da pauta para 150 

colocá-lo na próxima reunião, esperando que haja quorum qualificado para ser colocado em votação. 8º 151 

item da pauta: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE NOMENCLATURA PARA 152 

PROCURADORES DA UENF – PROC. E-26/009/1914/2015. O Reitor informou que não tem 153 

quorum qualificado, mas que podem discutir o item para esclarecer algumas dúvidas, sem deliberar. O 154 

Prof. Carlos Eduardo de Rezende propôs a retirada de pauta. O Reitor propôs que o conselho realize a 155 

discussão desse item, porém sem deliberação, devido à falta do quórum qualificado. O conselho de 156 

decide discutir o item. O Prof. Nilo, relator do processo disse que o fato é que os advogados não são 157 

enxergados com tal e que isso tem causado muitos problemas, devido à necessidade de sempre 158 

apresentarem procuração para representar a UENF. Disse que solicitou parecer da PGE, pois achou que 159 

não caberia a própria ASJUR dar parecer no caso. Disse que a PGE deu parecer contrário à mudança de 160 

nomenclatura, alegando que só a Procuradoria do Estado poderia ter procurador. Disse que se a UERJ 161 

tem procurador, porque a UENF não poderia ter. Esclareceu que para ele a mudança não é de cargo e 162 

sim de função e que o voto dele é de que a nomenclatura está inadequada à função. Disse que os 163 

advogados são procuradores da UENF e que, portanto, a solicitação de mudança é legítima. Falou que 164 

em seu parecer não acatou o parecer da PGE e que terão mais força perante o juiz para nos representar, 165 

sem ter que apresentar procuração por terem um cargo técnico. Concluiu dizendo que votou pela 166 

substituição da nomenclatura. A conselheira Maristela questionou se a nomenclatura advogado não 167 

atenderia. Disse também que na elaboração do novo PCV essa mudança de nomenclatura poderia ser 168 

acolhida para outros cargos. O Prof. Sérgio também disse que essa questão de nomenclatura deveria ser 169 

feita na revisão do PCV. O Reitor pediu autorização ao conselho para o servidor Marcos Vinicius da 170 

assessoria jurídica se manifestar. Marcos Vinicius, entre outras coisas, alegou que a terminologia 171 

adequada seria procurador, mas que advogado público também atenderia, esclarecendo que não há 172 

subordinação a PGE, pois não pertencem ao sistema jurídico do Estado. Disse que a alteração de 173 

nomenclatura não altera vencimentos. O Reitor disse que tentou não encaminhar para PGE, porém o 174 

CONSUNI votou pelo encaminhamento. O Prof. Rubén Sanchez disse que é complicado discutir o 175 

assunto, pois não são da área. O Prof. Vanildo disse que o parecer da PGE foi para auxiliar o processo. 176 

Sugeriu que quando forem votar, que o façam em duas etapas: aceitar a modificação; modificar para 177 

procurador ou advogado público. Acha pouco produtivo discutir a questão. O Reitor encerrou a 178 

discussão lamentando a ausência de um conselheiro para que houvesse quórum e assim colocar o item 179 

em votação. Disse que fica o protesto pelos 85% necessários para ter quorum. 9º item da pauta: PEC 180 

241. O Reitor lê a moção feita pela UFMG e propõe ratificar o documento. O conselho diz para que a 181 
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moção da UENF seja inspirada pela da UFMG. O Reitor coloca em votação por contraste. Solicitou que 182 

os conselheiros favoráveis a subscrever o documento se manifestassem e depois que os conselheiros 183 

favoráveis a escrever documento próprio se manifestassem. O conselho decide que por contrate o 184 

documento SERÁ SUBSCRITO. 10º item da pauta: OFÍCIO DO SINTUPERJ SOLICITANDO 185 

QUE O CONSELHO RECONHEÇA O REAJUSTE DIFERENCIADO DADO AOS 186 

SERVIDORES EM 2014. O Reitor esclareceu que o SINTUPERJ pede apoio as reivindicações 187 

encaminhadas ao Governo do Estado e o reconhecimento de que em 2014 houve reajuste diferenciado 188 

para os servidores. Falou que esse conselho já fez esse reconhecimento quando aprovou a LOA para 189 

2017. Disse que a proposta do orçamento previa reajustes salariais que compensava o reajuste 190 

diferenciado que houve em 2014. Falou que o problema é que o orçamento aprovado pela Universidade 191 

é encaminhado para ALERJ, e nós esbarramos em um teto do sistema SIAF. Disse que o orçamento 192 

ainda não foi discutido pela SECT e que a reunião marcada com esse objetivo já foi adiada duas vezes. 193 

Sugeriram uma próxima reunião em novembro para tratar do assunto. Propõe que o CONSUNI faça um 194 

documento similar ao feito pelo CCH. Disse que o CONCEN do CCH fez uma nota bastante sucinta e a 195 

lê para os conselheiros. A conselheira Maristela informou que a reivindicação visa atender a todos que 196 

foram prejudicados com o reajuste diferenciado em 2014, inclusive os professores. Disse que assim 197 

como ocorreu em 2010, quando os técnicos receberam 22% e os docentes não foram contemplados, 198 

houve quebra da isonomia. Acrescentou que naquela época os técnicos se juntaram aos docentes em 199 

uma greve, visando que o reajuste de 22% também fosse dado aos professores. Falou que nesse 200 

momento espera que o conselho seja solidário reconhecendo o reajuste diferenciado. O Reitor colocou 201 

em votação a RATIFICAÇÃO DA MOÇÃO DO CCH. APROVADA por unanimidade. 11º item 202 

da pauta: AÇÕES PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIVERSIDADE. O Reitor 203 

falou que há um ano a UENF não recebe verba de custeio e consequentemente as empresas de limpeza e 204 

segurança estão também sem receber durante esse tempo. Disse que os funcionários da Ferthimar, 205 

empresa de limpeza e manutenção, estão recebendo os salários em dia, mas sem os benefícios, e os 206 

funcionários da K9, empresa de segurança, não recebem nada há seis meses e que já retiraram todo o seu 207 

pessoal da UENF. Informou que em julho acertaram com o Governo que com três milhões mais um 208 

milhão e duzentos mensais conseguiriam ir até o fim do ano. Disse que até o momento não receberam 209 

nada, e o que foi encaminhado para pagamento prioritário não foi quitado. Falou que diante do cenário 210 

tem dúvidas da maneira como conseguirão encerrar o primeiro semestre letivo de 2016. Informou que 211 

no COLEX foi discutida a possibilidade de tentar pelas vias judiciais financiamento para Universidade. 212 

A Profª Marina falou da preocupação com a realização da semana acadêmica. Disse que é a hora de 213 

pensar no teto máximo de 75% da carga horária de aulas que estará cumprida até vinte e dois de 214 

novembro. A Profª Veruska falou que os docentes saíram da greve achando que seria mais fácil negociar 215 

trabalhando, mas isso não aconteceu. Disse que seria bom marcar uma nova reunião com a comunidade, 216 

como a que foi feita. Concluiu dizendo que concorda com o fechamento do semestre com 75% da carga 217 
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horária. O Prof. Marcelo Gantos manifestou preocupação com a greve dos técnicos e disse que precisam 218 

de todos para esse momento. O Reitor informou que têm conseguido apoio da PM e da guarda municipal 219 

para fazer a ronda. O Prof. Rubén Sanchez disse que é importante fazer com que cada um se sinta 220 

responsável pela Universidade. O Prof. Olney sugeriu que quem puder se solidarize com os funcionários 221 

da K9 que estão sem salários. O Reitor falou que se a empresa de limpeza parar na semana que vem a 222 

Universidade estará insalubre e isso é o que mais rápido levará a uma situação de não funcionamento. O 223 

conselheiro Luiz Pires falou que os técnicos ainda não conseguiram negociar com o governo e que os 224 

professores saíram da greve para negociar e o governo os traiu. A Profª Luciane sugeriu levar o “livro 225 

ouro” e faixas para ALERJ. O Prof. Arnô, entre outras coisas, disse que precisamos ver o que estamos 226 

dispostos a fazer, além de nos manifestarmos, e disse que aprova a proposta da Profª Marina, encerrar o 227 

semestre antes de o semestre acabar. Concluiu dizendo que irá limpar a sua sala e que temos que 228 

inventar um jeito de sobreviver. O Reitor propôs fazer CONSULTA AO TRIBUNAL DE CONTAS, 229 

SOBRE O PATRIMÔNIO, EM FUNÇÃO DA FALTA DE SEGURANÇA e coloca em votação. 230 

APROVADA por unanimidade. Colocou em votação a  REALIZAÇÃO DE REUNIÃO 231 

AMPLIADA DO CONSUNI na próxima semana. APROVADA com uma abstenção. O Reitor 232 

colocou em votação o ENCERRAMENTO DO SEMESTRE COM 75% DO SEMESTRE 233 

CUMPRIDO. O assessor jurídico Jorge, se manifesta informando que de acordo com o regimento geral 234 

o término das aulas é competência do COLAC. O Reitor pede para aprovar como um indicativo do 235 

CONSUNI ao COLAC. APROVADO com um voto contrário e quatro abstenções. Não havendo mais 236 

assuntos a tratar, o Reitor encerrou a reunião às doze horas e quinze minutos. 237 

 238 

              239 

           Prof. Luis Passoni                                                                   Tânia Virgínia de Souza e Silva 240 

                   Reitor                                                                                          Secretária ad hoc 241 

 

 

 
 
 
 
 
 


