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ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 2 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 3 

 4 

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, na sala de multimídia do CCH, às 5 

nove horas, realizou-se a ducentésima décima quarta 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. Rosana 8 

Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Mota -  Pró-Reitor de 9 

Extensão;  Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA;  Profª.  Kátia Valevski Sales 10 

Fernandes – Diretora do CBB; Prof.  Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Srª Patrícia 11 

Gonçalves Magalhães – Diretora da DGA; Prof. Manuel Vasquez Vidal Junior – Representante dos 12 

Chefes de Laboratórios do CCTA; Prof. Rogério Figueiredo Daher - Representante dos Chefes de 13 

Laboratórios do CCTA;  Prof. Milton Masahiko Kanashiro - Representante dos Chefes de Laboratórios 14 

do CBB; Prof. Jorge Hernandez Fernandez - Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; Prof. 15 

Vanildo da Silveira - Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; Prof. Marcelo Gomes –  16 

Representante dos Chefes de Laboratórios do CCT; Prof. Herval Ramos Paes - Representante dos 17 

Chefes de Laboratórios do CCT; Profª. Jacqueline Magalhães R. Cortes  - Representante dos Chefes de 18 

Laboratórios do CCT; Prof. Leonardo R. Miguel - Representante Suplente dos Chefes de Laboratórios 19 

do CCH; Prof. Roberto Dutra T. Junior -  Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Prof. 20 

Messias Gonzaga Pereira - Representante dos Docentes Titulares do CCTA; Prof. Carlos Eduardo de 21 

Rezende - Representante dos Docentes Titulares do CBB; Prof. Ruben Sanchez Rodrigues - 22 

Representante dos Docentes Titulares do CCT; Prof. Arno Vogel – Representante dos Docentes 23 

Titulares do CCH; Prof. Claudio Roberto Marciano - Representante dos Docentes Associados do 24 

CCTA;  Prof. Henrique Medina A-costa- Represente dos Docentes Associados do CBB; Prof. Juraci 25 

Aparecido Sampaio - Representante dos Docentes Associados do CCT; Profª Maria Clareth G. Reis - 26 

Representante dos Docentes Associados do CCH; Srª Rivea Cristina Custódio Rodrigues – 27 

Representante dos Técnicos-Administrativos do CBB; Srª Maristela de Lima Dias - Representante dos 28 

Técnicos-Administrativos do CCT; Sr. Luan B. da Silva Bezerra -  Representante Discente da Pós-29 

Graduação; Convidados: Prof. Raul Ernesto Lopez Palácio – Chefe de Gabinete;   Srª.  Tânia Virgínia de 30 

Souza e Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1-Informes; 2- Homologação do “ad 31 

referendum” do enquadramento de docentes – CI CCD 076/2016; 3- Alteração do Art. 73 do Regimento 32 

Geral da Pós-Graduação; 4- Alteração do meio de comunicação formal em concursos da UENF (proc. 33 

E-26/009/499/2016); 5- Normas de concursos para professores da UENF – Parecer do relator; 6- Termo 34 

de Cooperação – PETROBRÁS e FUNDENOR – (proc. E-26/009/1262/2016) – Parecer do relator. O 35 

Reitor agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião com os informes. Disse que na terça-feira 36 

esteve com o novo secretário de Ciência , Tecnologia e Desenvolvimento Social. Na concepção do 37 
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secretário o Estado é perdulário, gasta muito e mal e que tem certeza que podemos reduzir o valor de 38 

todos os nossos contratos, citando como exemplo a secretaria de desenvolvimento social, onde 39 

conseguiu reduzir em trinta por cento os contratos. O Reitor disse que informou ao secretário que na 40 

UENF é diferente e que já reduziram os contratos, citando como exemplo a questão da vigilância do 41 

campus, mas que ainda assim, o secretário insistiu em estudar os contratos da UENF. O secretário 42 

seguindo a linha do Governo mencionou a necessidade de privatizar a CEDAE, dando a entender que 43 

isso resolverá os problemas do Estado. Informou que insistiu na urgência de realizar pagamentos à  44 

Ferthymar , de modo a garantir o funcionamento da UENF e que, na próxima terça-feira, estarão 45 

voltando à SECTDS junto com a direção da empresa. Disse que falou com o secretário a questão da 46 

FAPERJ, que a UENF tem cerca de onze milhões em projetos aprovados com termo de outorga 47 

assinados, desde final de dois mil e quinze e que ainda não foram pagos. A resposta foi que com a venda 48 

da CEDAE o Governo vai colocar dinheiro nas universidades. O Reitor esclareceu que outras questões 49 

como os concursos, o credenciamento de fundações, entre outros assuntos, começaram a ser tratados 50 

com o secretário, visando dar continuidade às tratativas iniciadas na gestão anterior. O Prof. Carlos 51 

Rezende informou que no dia quinze vai participar de uma reunião na FAPERJ e que seria interessante 52 

ter o levantamento dos recursos não recebidos para levar. O reitor solicitou ao chefe de gabinete, Prof. 53 

Raul, para que informasse alguns pontos que possam ter sido esquecidos por ele. O Prof. Raul informou 54 

que a impressão que teve do novo secretário é que ele vem com um posicionamento do secretário 55 

anterior, que o intuito dele parece ser de resolver e ajudar. Informou que com relação aos contratos de 56 

prestação de serviços, estão sendo enviados para que sejam analisados pela SECTDS. Disse também que 57 

o secretário se compromete com a diminuição dos custos, mas com pagamento em dia, pois as empresas 58 

normalmente colocam um preço maior em função dos atrasos dos pagamentos. Informou também que o 59 

secretário se mostrou favorável aos acordos que a UENF tem feito com a prefeitura no intuito de 60 

diminuir os custos do funcionamento da Universidade. O secretário informou que com relação a UEZO, 61 

pelo menos a princípio não vai haver fusão com a UERJ, porque representaria um aumento de custo para 62 

secretaria. Informou também que, com relação às publicações dos concursos que estão pendentes, estão 63 

sendo reenviados com as justificativas e os esclarecimentos que foram solicitados. O Reitor informou 64 

que na quinta-feira estiveram com a prefeita de São João da Barra e que ela se mostrou um pouco 65 

desconfortável com alguns membros da comunidade que tem criticado seu governo, mas que ainda 66 

assim marcaram uma visita da prefeita na UENF depois do carnaval com o intuito de avançar em 67 

projetos de colaboração. Informou também que a Profª Rosana esteve na FAPERJ, no fórum de pró-68 

reitores e solicita que a professora informe a todos como foi a reunião. Com a palavra a Profª Rosana 69 

informou que foi uma reunião com todas as universidades sediadas no estado e não apenas UENF, 70 

UERJ e UEZO. Falou que o primeiro assunto tratado foi o decreto que reduz em trinta por cento a verba 71 

da FAPERJ. Disse que foi uma reunião esclarecedora e da reunião saíram algumas medidas 72 

interessantes. Uma delas foi a criação do fórum de pró-reitores que se reunirá com a diretoria científica e 73 
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de tecnologia da FAPERJ  a cada sessenta dias, com calendário pré-estabelecido. Disse que está sendo 74 

agendada uma reunião desse fórum de Pró-reitores com o Secretário de Ciência e Tecnologia para 75 

próxima semana. Acrescentou que a questão do corte do orçamento foi bastante debatida e que ficou 76 

claro que o corte não interfere nos projetos já aprovados e com termos de outorga assinados, embora não 77 

se saiba quando estes serão pagos. Disse ainda que o corte compromete o lançamento de novos editais 78 

para bolsas.  Também foi tratada na reunião a questão da inadimplência, e que a auditoria da FAPERJ 79 

está preparando uma lista dos pesquisadores inadimplentes para que sejam conhecidas as causas do 80 

problema. Informou que até outubro do ano passado apenas os que não enviavam a prestação de contas 81 

financeira ou que tinham problemas com notas fiscais ficavam inadimplentes. Após esta data os que não 82 

enviam os relatórios técnicos, também estão sendo considerados inadimplentes. Informou que no 83 

levantamento cerca de setecentos pesquisadores estão inadimplentes por questões financeiras e mais de 84 

cinco mil por falta de relatório técnico. Informou que estão tentando viabilizar um estande da auditoria 85 

da FAPERJ, aqui na UENF, durante o congresso de IC e Pós-Graduação que vão acontecer em julho, 86 

para que agendem o atendimento com os pesquisadores com o intuito de resolver o problema. A 87 

professora Rosana esclareceu que a questão da inadimplência será tratada de forma sigilosa. A Profª. 88 

Rosana passou a palavra ao Reitor, que prosseguiu com a reunião informando que ainda não tinha 89 

quórum qualificado, somente o simples. O Prof. Manoel Vasquez perguntou como estão as tratativas 90 

com a prefeitura em relação a segurança, pois de sexta-feira para sábado da semana anterior, mataram e 91 

descarnaram mais um animal. O Reitor respondeu que as conversas com a prefeitura estão andando 92 

devagar. Tiveram uma segunda reunião com o prefeito e  outra reunião junto com os Diretores de 93 

Centro. Avançaram alguma coisa com a Fundação da Infância com o intuito da prefeitura auxiliar no 94 

controle da frequência das crianças na piscina, mas em relação a questão da segurança ainda não 95 

conseguimos avançar para formatar um convênio para participação da guarda municipal mais 96 

ativamente na nossa vigilância. Na visita ao Rio de Janeiro esse assunto também foi tratado com os 97 

deputados próximos ao prefeito. O Reitor perguntou se fizeram B.O. e o Prof. Manoel Vazquez 98 

respondeu que solicitou aos professores que fizessem. O Prof. Carlos Rezende informou que entre os 99 

dias vinte e vinte e quatro de março acontecerá o congresso de Ecohidrologia, que já está sendo 100 

divulgado na página da UENF e solicita autorização para colocar a faixa de divulgação. O reitor autoriza 101 

e passa ao item 2 da pauta. Homologação do “ad referendum” do enquadramento de docentes – CI 102 

CCD 076/2016 (anexada a ata). Informou que já foi aprovado no COLAC e que deu um ad referendum 103 

ao CONSUNI e encaminhou para publicação. Perguntou se alguém tem alguma informação sobre esses 104 

enquadramentos e não havendo contestação colocou em votação. APROVADO POR UNANIMIDADE. 105 

O reitor informou que quanto ao item 3- Alteração do Art. 73 do Regimento Geral da Pós-106 

Graduação, precisaria de quórum qualificado e que por este motivo estava retirando de pauta. Disse que 107 

quanto aos itens 4 e 5 da pauta, precisam ser tratados em conjunto e estão como dois itens para 108 

demonstrar como surgiu essa discussão. Explicou que quanto ao item 4 surgiu de uma demanda do GRH 109 
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que pretende substituir o telegrama enviado aos candidatos pela mensagem eletrônica. Foi encaminhada 110 

uma consulta a ASJUR, que retornou com um parecer que é favorável, desde que conste no edital que 111 

essa será a forma de comunicação. O item 5 surgiu a partir de uma manifestação do CBB que teve a 112 

contribuição de outros Centros a nível de COLEX e foi remetido ao COLAC que designou uma 113 

comissão que estudou o assunto e elaborou um parecer. A intenção é que no CONSUNI inicialmente 114 

monte uma comissão que estude estas sugestões de mudança e estabeleça uma proposta de modificação, 115 

ou não, da Resolução vigente para concursos docentes que é do ano dois mil. O reitor disse que com 116 

dezessete anos acha pertinente fazer uma revisão dessas normas. Pergunta se há algum voluntário e disse 117 

que seria boa uma comissão de três pessoas. Os professores Carlos Rezende, Arno Vogel e Marcelo 118 

Gomes se manifestam para formarem a comissão. Explicou que a documentação completa foi enviada 119 

por via eletrônica junto com  a convocação e que os processos originais estão na reitoria, caso queiram 120 

consultar. Perguntou se poderia colocar o Prof. Carlos Rezende como presidente da comissão e os 121 

demais membros concordam. O Prof. Rodrigo sugeriu que o CONSUNI deliberasse sobre o assunto 122 

naquele momento, já que havia um parecer do COLAC. O reitor colocou em apreciação a sugestão do 123 

Prof. Rodrigo de deliberar naquele momento ou se fazia o encaminhamento para a comissão elaborar um 124 

parecer do CONSUNI. Por contraste o CONSUNI foi favorável ao encaminhamento dos itens 4 e 5 para 125 

a comissão formada no CONSUNI. O reitor passou para o ultimo item da pauta: Termo de Cooperação 126 

– PETROBRÁS e FUNDENOR – (proc. E-26/009/1262/2016) – Parecer do relator. Informou que o 127 

Prof. Rodrigo emitiu o parecer e perguntou ao professor se queria fazer algum esclarecimento. O Prof. 128 

Rodrigo disse que em resumo o Convênio traz benefícios para ambas às partes e que após analisar todos 129 

os aspectos acha pertinente que seja aprovado. O Prof. Medina falou que existem divergências entre os 130 

pareceres e não pareceu que o Termo tenha voltado a ASJUR, que deveria ponderar sobre as 131 

observações da AgiUENF e por esse motivo acha que o Termo deve voltar a ASJUR para análise e 132 

emissão de parecer. O reitor concluiu que têm uma proposta para encaminhamento do processo a 133 

ASJUR para apreciação e manifestação. O Prof. Messias disse que o processo deveria vir para o 134 

CONSUNI depois de tudo pronto e que deve ter anuência das partes. O reitor esclareceu que sempre que 135 

há uma deliberação no CONSUNI, antes de seguir para publicação passa pela ASJUR. Diante das 136 

argumentações o reitor concluiu pelo encaminhamento do processo a ASJUR para emissão de parecer e 137 

retorno ao CONSUNI. O Reitor pergunta se algum conselheiro quer se manifestar sobre algum assunto. 138 

O Prof. Olney solicita ao CONSUNI que faça a nota de apoio a FAPERJ dizendo que são contrários a 139 

redução do orçamento, pois assim o Prof. Carlos Rezende poderia levar essa nota a reunião. O Reitor 140 

sugeriu que criassem a nota nesse momento.  Os conselheiros discutem o assunto e concluem que a nota 141 

será nos termos: “ O CONSUNI subscreve uma nota de apoio de apoio a FAPERJ pedindo a 142 

manutenção do índice de dois por cento e o acerto das dívidas que a FAPERJ tem com os termos de 143 

outorga”.  Nada mais havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às dez horas e  quarenta  144 

minutos. 145 
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           Prof. Luis Passoni                                                     Tânia Virgínia de Souza e Silva 148 

                   Reitor                                                                           Secretária ad hoc 149 

 

 

 
 
 
 
 
 


