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ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO 1 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 2 

ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 3 
 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro, às nove horas e quinze minutos teve início a 4 

ducentésima décima segunda Reunião do Conselho Universitário para tratar seguinte pauta: 1 5 

Informes; 2. Aprovação das atas das reuniões: 208ª, 209ª e 210ª; 3. Aprovação do calendário de 6 

reuniões para 2017; 4. Alteração do Art.73 do Regimento Geral da Pós-Graduação; 5. 7 

Solicitações de afastamentos para realização de pós-doutorado/estágio sênior: a) 8 

CI/CBB/078/16 – Prof. Vanildo Silveira b) CI/CBB/087/16 – Profª Claudete Santa Catarina c) 9 

CI/CCT/130/16 – Prof. Fernando Saboya A. Junior d) CI/CCTA/SNº/16 – Prof. Eliemar 10 

Campostrini, 6. Proposta de alteração da Lei 4.800 (PCV) , 7- Situação atual da Universidade. 11 

Com as seguintes presenças: Profa. Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitoria, que presidiu 12 

a reunião; Profa. Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Profa. Marina 13 

Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de 14 

Extensão, Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA, Profa. Kátia Valevski 15 

Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. 16 

Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Sra. Patrícia Magalhães – Diretora Geral 17 

Administrativa; os representantes de Chefes de Laboratórios Prof. Manuel Vazquez Vidal 18 

Junior e Ana Maria Matoso Bailez (suplente), Profa. Daniela Barros de Oliveira – CCTA; Prof. 19 

Jorge Hernandez Fernandez – CBB, Profs. Marcelo Gomes da Silva, Herval Ramos Paes Junior 20 

e Luis Humberto Guillermo Felipe – CCT; Prof. Vitor Moraes Peixoto, Profas. Eliana Crispim 21 

França Luquetti e Denise Terra – CCH, representantes dos Professores Titulares – Prof. Ruben 22 

Jesus Sanchez Rodrigues – CCT, Representante dos Professores Associados Prof. Enrique 23 

Medina Acosta – CBB, Prof. Sérgio Luis Cardoso – CCT; Representante dos Técnicos 24 

Administrativos Sra. Telma Ferreira Costa Aguiar (suplente), Maristela de Lima Dias. A Profa. 25 

Teresa iniciou a reunião lendo a mensagem do Reitor para os membros do CONSUNI, na 26 

mensagem ele agradece o apoio e a colaboração, no difícil ano de 2016, ressaltando que sem o 27 

apoio de todos não seria possível chegar até o fim do ano. Destacou as ações de 28 

desprendimento e solidariedade que permitiram que atravessássemos o ano sem verba de 29 

manutenção. Os docentes, com recursos próprios, bancaram os insumos que deveriam ter sido 30 

comprados com recursos orçamentários, o pessoal técnico que, mesmo em greve, manteve as 31 

atividades essenciais, os estudantes que compreenderam a situação e emprestaram seu apoio. 32 
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Lembrou ainda do apoio recebido da sociedade civil, das organizações classistas, da OAB, da 33 

Câmara Municipal, de Campos e de várias outras da região, do Parlamento Regional, do povo 34 

campista e da região. Agradeceu de forma especial as empresas Águas do Paraíba e Ferthymar, 35 

que, apesar dos atrasos, se mantiveram ao lado da UENF, à ALERJ e aos deputados da região e 36 

à Comissão de Educação, que doaram R$ 1,5 milhão, o que foi essencial para que ganhássemos 37 

algum fôlego. Terminou manifestando esperança que em 2017 o orçamento aprovado na 38 

ALERJ possa ser cumprido integralmente. Continuou dizendo que já começaram a negociar 39 

para conseguirmos emendar o orçamento apresentado para torna-lo mais próximo da nossa 40 

realidade. Desejou Feliz Natal a todos e que voltemos renovados em esperança e gana de 41 

vencer mais um ano. Retomando a pauta a Profa Teresa passou ao item 1- Informes – a) O 42 

Prof. Raul falou sobre a Resolução da SECTI que aborda a questão dos concursos, há 43 

necessidade de presentar uma série de informações, que já estão sendo providenciadas pela 44 

GRH, além de justificar a necessidade da realização de novos concursos, esse assunto será 45 

levado ao COLEX para que os Centros providenciem as informações. O prazo de envio das 46 

informações é 02 de janeiro. Há necessidade da colaboração de todos para que possamos ter as 47 

informações. O Prof. Raul continuou dizendo que enviou e-mail a SECTI solicitando que 48 

revissem a Resolução porque acredita que está havendo um desencontro em relação as datas 49 

limites que apresentaram, isso foi feito, inclusive a argumentação, atendendo a orientação da 50 

SECTI. b) O Prof. Raul falou da reunião do Conselho Curador, onde um dos pontos foram as 51 

alternativas de financiamento para a UENF. c) LOA 2017 – a LOA da UENF foi enviada para a 52 

ALERJ, sem os anexos e deve ser votada no próximo dia 21, não temos conhecimento desses 53 

anexos. Foram apresentados dois anexos do ano passado, custeio e pessoal, que foram 54 

acolhidos pelos líderes de governo, o Prof. Raul acredita que conseguiram aprovar cerca de 130 55 

milhões a mais, na Comissão de Educação. d) A segurança da Universidade – a empresa 56 

Ferthymar aceitou participar do edital emergencial, com isso, voltarão os porteiros, não há 57 

recurso para pagar vigias ou seguranças armados. Os porteiros terão o telefone direto do Oficial 58 

do Dia da PM, em caso de necessidade poderão acioná-lo rapidamente. O Prof. Manuel se 59 

manifestou dizendo de sua preocupação em relação às crianças da vizinhança que estão 60 

utilizando a piscina. Nessa situação ele vê dois problemas, a responsabilidade da Universidade, 61 

caso aconteça algum acidente, e também o fato de não haver nenhum controle da saúde desses 62 

usuários que estão usando a piscina que é usada também por idosos, que podem ter baixa 63 

imunidade, podendo causar problema de saúde nos idosos. O Prof. Raul esclareceu que vão 64 

enviar documento à SECTI relatando a situação solicitando solução para o problema da 65 
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segurança da Universidade. A Profa. Daniela questionou sobre a questão das férias dos 66 

docentes. O Prof. Sérgio se manifestou dizendo que houve confusão quando saiu a resolução 67 

que ampliou de 30 para 45 dias de férias dos docentes, sem cargo em comissão. O Professor, 68 

mesmo com regência de turma, poderia tirar férias, em qualquer época do ano, com autorização 69 

do Laboratório e da chefia, em caso de curto período, mesmo em período letivo, poderia haver 70 

substituição do professor. Esclareceu que o professor que tem regência de turma e cargo em 71 

comissão pode tirar férias em qualquer época do ano.  Não cabe ao RH dizer se o professor 72 

pode ou não tirar férias O Prof. Marcelo informou que convidou alguém do RH para participar 73 

da reunião do CONCEN para esclarecer essa questão. Para a Sra. Patrícia a questão de férias 74 

dos docentes é bastante confusa, há necessidade de ser regulamentada. O RH toma decisões que 75 

não caberia a ele. A Reitoria manifestou a intenção de dar férias coletivas em janeiro, o que não 76 

se concretizou, existe a questão de ter o aval das chefias, no último COLEX ficou decidido que, 77 

quem puder, tirará as férias em janeiro. O RH está recebendo a movimentação de férias desde 78 

outubro, agora esta chegando solicitação de mudança na escala, marcação de professores com 79 

regência e estão também chegando novas escalas. Tudo isso está gerando demora nos 80 

lançamentos das férias. A Profa. Daniela se manifestou dizendo que os professores com 81 

regência, no final do ano recebiam o mapa de férias para que fizessem suas marcações, com a 82 

concordância da chefia. Os que estão em cargos de chefia têm mais dificuldade para marcar as 83 

férias. A Sra. Patrícia explicou que foi feita consulta à ASJUR sobre a mudança de calendário 84 

de férias dos docentes com regência de turma, em função da greve. A Reitoria deu uma semana 85 

de recesso de fim de ano, de 23/12 a 02/01, de 03/01 a 17/01, 15 dias de recesso entre 86 

semestres, de 18/01 a 27/01, 10 dias de férias. Os outros 20 dias serão tirados entre os 87 

semestres letivos de 2017. O Prof. Raul esclareceu que foi feita modificação no calendário 88 

acadêmico em função da marcação das férias. A Profa. Daniela falou que quando o Reitor 89 

explicou, no Conselho do Centro a questão das férias dos docentes o assunto foi esclarecido, a 90 

grande dúvida é a viabilidade administrativa precisa dar amparo aos técnicos e professores que 91 

estão saindo de férias, precisa do documento de marcação das férias, não houve comunicado 92 

oficial sobre a marcação das férias. Para o Prof. Marcelo houve falta de clareza na 93 

comunicação, que gerou problema no entendimento, há necessidade de melhorar, tornar mais 94 

claras as informações. O Prof. Sérgio esclareceu que esse intervalo de 15 dias entre os dois 95 

semestres é recente, foi feito para igualar à UERJ, esses dias não são férias, são direito, caso o 96 

professor não saia os quinze dias não poderá sair mais na frente, quem não tem regência não 97 

tem direito a esses 15 dias. Importante orientar que as férias que serão dadas agora são férias 98 
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oficiais, quem não sair de férias deve desmarcar e remarcar. A Sra. Patrícia reforçou a 99 

necessidade de maior clareza nas informações, muitas pessoas que estão entendendo que estão 100 

em férias coletivas não aparecerão na Universidade. Antes da aprovação das atas a Profa. 101 

Teresa pediu autorização para incluir mais alguns afastamento do país, para pós-doutorado, que 102 

por questão de prazo para solicitar financiamento foram aprovados na CPPG, e ad referendum 103 

do COLAC, precisam da aprovação do CONSUNI para serem publicados. O Conselho 104 

autorizou, foram incluídas as CIs 017 LFIT/2016 – afastamento da Profa. Marta Simone 105 

Mendonça Freitas, CI 018 LFIT/2016 – afastamento do Prof. Almy Junior Cordeiro de 106 

Carvalho, CI DIREÇÃO/CCH 108/16 – afastamento do Prof. Leandro Garcia Pinho, todos os 107 

afastamentos são por período de 12 meses, sem ônus para a UENF. 2. Aprovação das atas 108 

das reuniões: 208ª, 209ª e 210ª. A ata 208 foi aprovada com 01 abstenção, as atas 209 e 109 

210 com 02 abstenções 3. Aprovação do calendário de reuniões para 2017. A Profa. 110 

Teresa colocou em votação o calendário de reuniões para o próximo ano, foi aprovado por 111 

unanimidade. 4. Alteração do Art.73 do Regimento Geral da Pós-Graduação – A 112 

Profª. Teresa passou a palavra à Profa. Rosana para que apresentasse a questão. A Profa. 113 

Rosana argumentou que teve dúvida se deveria trazer ou não a proposta de modificação ao 114 

CONSUNI, decidiu por trazer porque o Regimento Geral da Pós-Graduação é uma Resolução 115 

do CONSUNI, apesar de ser um assunto acadêmico. A proposta de mudança seria no artigo 73, 116 

que determina que sejam entregues 08 exemplares encadernados. Hoje tem componente de 117 

banca que não quer receber o exemplar. Esse assunto já foi discutido na CPPG e consideraram 118 

desnecessário esse número de exemplares. Todas as dissertações são entregues em meio digital 119 

e estão nas páginas dos programas, cumprindo exigência da CAPES. Na Plataforma Sucupira 120 

as teses estão em PDF, na CAPES também existe o banco de teses. Na Universidade não tem 121 

mais espaço para guardar tanta tese, pedir um número grande de exemplares é irrelevante e 122 

oneroso. Essa mudança foi aprovada na CPPG e no COLAC, ficou aprovado o número mínimo 123 

de 2 exemplares, 01 para a biblioteca nacional e outro para a biblioteca da UENF. O Prof. 124 

Sergio esclareceu que deveria ser “Normas da Pós-Graduação”, quando são Normas é mais 125 

fácil ser modificada. “As normas da pós-graduação” ser transformada em resolução do 126 

CONSUNI foi um erro. A Profa. Rosana esclareceu que informalmente os Programas já estão 127 

operando com os 02 exemplares, lembrou que a Pós-graduação é um processo dinâmico, toda 128 

vez que houver necessidade de alguma modificação não pode ficar dependendo de aprovação 129 

de CONSUNI. O Prof. Sérgio ressaltou a necessidade de fazerem revisão de todos os 130 
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regimentos. Depois de ampla discussão foi sugerido que o COLAC encaminhasse solicitação 131 

para alterar “resolução da Pós-graduação” para “Normas da Pós-graduação”, assim não há 132 

necessidade de aprovar as alterações com 2/3 dos votos. 5. Solicitações de afastamentos 133 

para realização de pós-doutorado/estágio sênior: A Profa. Rosana esclareceu que 134 

todas as solicitações tiveram relatoria. CI/CBB/078/16 – Prof. Vanildo Silveira b) 135 

CI/CBB/087/16 – Profª Claudete Santa Catarina c) CI/CCT/130/16 – Prof. Fernando Saboya A. 136 

Junior d) CI/CCTA/SNº/16 – Prof. Eliemar Campostrini – votado em bloco, tendo sido 137 

incluídos os documentos citados acima. Todos os afastamentos foram aprovados. O Prof. 138 

Enrique sugeriu que houvesse maior cuidado com os documentos, na solicitação de um 139 

Professor do CCT o Professor que solicita o afastamento é o mesmo que responde como Chefe 140 

de Laboratório.  A Profa. Teresa solicitou inclusão na pauta a aprovação do Processo E-141 

26/009/1262/2016 – convênio entre a PETROBRAS e FUNDENOR, coordenado pelo Prof. 142 

Sérgio Tibana, do LECIV, o convênio já havia sido aprovado no COLAC. Colocado em 143 

votação, o convênio foi aprovado e solicitado que fosse feita a relatoria. Foi indicado como 144 

relator Prof. Rodrigo Tavares Nogueira. 6. Proposta de alteração da Lei 4.800 (PCV) 145 

– foi indicada Comissão para analisar a proposta do novo PCV Professores Enrique Medina-146 

Acosta, Sergio Luis Cardoso, Ruben Jesus Sanchez Rodriguez, representante dos Técnicos 147 

Administrativos Sras. Telma Ferreira Costa Aguiar e Maristela de Lima Dias e Sra. Patrícia 148 

Gonçalves Magalhães – Diretora Geral Administrativa. 7- Situação atual da 149 

Universidade – abordada durante os informes. Nada mais havendo a tratar a Profa. Teresa 150 

encerrou a reunião às 10h e 55 min. 151 

 

 

 

Profa. Teresa Peixoto Faria                                             Maria Beatriz P. Boeschenstein 

      Reitor em Exercício                                                               Secretária ad hoc 


