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ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e nove, foi realizada na sala de reuniões da 5 

Reitoria, às 14 horas, a tricentésima décima oitava reunião ordinária do Colegiado 6 

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

presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, 8 

que presidiu a reunião; Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; Profª Lílian 9 

Maria Garcia Bahia de Oliveira - Pró-Reitora de Graduação; Prof. Carlos Jorge Logullo – 10 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; Prof. Gustavo Xavier – Pró-Reitor 11 

de Extensão e Assuntos Comunitários em exercício; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – 12 

Diretor do CBB; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Diretor do CCT em exercício; Profª 13 

Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do CCH; Prof. Carlos Eurico Pires Travassos – Diretor 14 

do CCTA em exercício; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral de Administração; Sr. 15 

Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Compareceram como convidados: 16 

Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de Administração de Projetos; Prof. 17 

André Lacerda de Abreu Oliveira – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. Carlos André Pereira 18 

Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação das atas 316 e 19 

317; 2- Informes; 3- Concurso Público para Professor Titular; 4- Assuntos Diversos. O 20 

Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, 21 

o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 316ª reunião, sendo aprovada com 22 

uma abstenção. Colocou em apreciação a minuta da ata da 317ª reunião, sendo aprovada 23 

com uma abstenção. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor informou que de 1º a 5 de 24 

junho será realizada a 9ª Mostra de Pós-Graduação e, conforme discutido no CONSUNI, 25 

haverá homenagem ao Presidente da CAPES, Prof. Jorge Guimarães, com o título “Jorge 26 

de Almeida Guimarães, 70 anos de um líder”. Disse que o evento será divulgado e virão 27 

representantes da FINEP e CNPq e será importante a participação de todos. Informou que 28 

foi dada autorização pelo Governo de pagamento de insalubridade e periculosidade. Disse 29 

que aproximadamente 350 servidores terão direito ao benefício. Disse que o Governo não 30 

autorizou neste momento o pagamento de 40% sobre o vencimento para aproximadamente 31 

35 servidores e será pago a estes 20% até que se tenha posição final do Governo. Disse 32 

que o percentual é sobre o vencimento do servidor e é uma conquista importante, com 33 

ganho considerável. O Prof. Marco Antonio disse que foi um processo rápido, compilado 34 

em maio de 2008. Disse que devemos reconhecer o trabalho da Gerência de Recursos 35 

Humanos e a negociação política do Reitor. Disse que havia indicação que seria utilizado 36 

para pagamento uma tabela com valores fixos, publicada no Governo de Benedita da Silva, 37 

mas foi autorizado o percentual sobre o vencimento básico. Disse que o processo dos 38 

servidores que teriam direito a 40% estão sendo analisados, mas estes receberão durante 39 

a análise do processo o percentual de 20%. Informou que servidores que entraram para a 40 

UENF após a implementação do processo serão avaliados e que há pedidos de 41 

reavaliação. O Sr. Constantino disse que tivemos resposta peculiar ao atendimento de 42 

nossos direitos. Disse que estamos diante do atendimento de reivindicação antiga e de 43 

grande proporção. Disse, ainda, que este foi um processo político lento, cansativo e 44 

devemos comemorar seu desfecho. O Reitor disse que deve ficar registrada a atuação do 45 

Secretário de Ciência e Tecnologia, Dr. Alexandre Cardoso, no exercício da autonomia 46 
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pela Universidade. Disse que o Secretário tem sido parceiro, sem interferir nas atividades 47 

da UENF e com atuação fundamental, como na liberação dos recursos para o Restaurante 48 

Universitário, na abertura do Edital de Desenvolvimento Regional, no pagamento das 49 

dívidas trabalhistas, inclusive para os aposentados, na Comissão para tratar da reposição 50 

salarial e agora no processo de insalubridade e periculosidade. Disse, ainda, que o 51 

Secretário foi responsável pela Lei de Inovação Tecnológica e que atuou junto à ALERJ 52 

buscando recursos para a UENF. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor disse que 53 

teremos Conselho Universitário na próxima sexta-feira para tratar do edital de concurso 54 

público para Professor Titular. Disse ser importante preencher as vagas em aberto e que 55 

teremos mais vagas abertas ano que vem. Disse que o TCE exigiu prova escrita. Disse que 56 

o recurso é um processo demorado e precisamos discutir a ação adequada no Conselho 57 

Universitário. O Prof. Arnoldo disse que há Laboratórios que não previram vagas para 58 

Professores Titulares. Disse que quando se discute edital é preciso atacar este fato e que a 59 

distribuição de vagas só por distribuir é lesiva, mas com embasamento acadêmico é válida. O 60 

Reitor disse que há necessidade de se discutir o assunto nos Centros. A Profª Teresa disse, 61 

sobre a criação do Curso de Administração, que o Prof. Sérgio Azevedo sairá do LESCE para 62 

o novo Laboratório que será criado. Disse que está ocorrendo discussão no CCH para troca 63 

de vaga de Professor Titular. Observou que o LEEL não tem vaga de Professor Titular. O 64 

Reitor disse que a discussão do perfil de Professor Titular é mais importante que qualquer 65 

debate sobre distribuição. O Prof. Logullo disse que é importante discutir competência. 66 

Disse, sobre líderes, que temos hoje apenas 3 pesquisadores 1A do CNPq. Disse ter 67 

observado que estão sendo contabilizadas migalhas, como tempo de doutorado, número de 68 

doutores que formou, sendo difícil assim identificar um líder e preocupa o rumo que isso pode 69 

tomar. O Prof. Marco Antonio disse que a primeira pergunta a ser feita é se o Laboratório é 70 

o dono da vaga. Disse que isso precisa ser visto. Disse que pleitear mais vagas de Professor 71 

Titular é complicado e acha mais fácil transformar vaga de Professor Associado em vaga para 72 

Professor Titular. O Reitor disse que estamos falando hoje de 10 vagas para Professor 73 

Titular. Disse que seria importante a discussão nos Centros antes da reunião do Conselho 74 

Universitário, para que na próxima sexta-feira não discutamos sem uma direção. Disse que 75 

poderemos atuar no sentido de trocar vaga de Professor Associado por vaga de Professor 76 

Titular, caso seja esse o anseio da comunidade da UENF. O Prof. Arnoldo disse que não se 77 

pode subestimar o valor do Professor Titular e que em muitas instituições questões foram 78 

decididas pelo valor dos Professores Titulares. A Profª Lílian disse, sobre a discussão sobre 79 

o perfil e a quem pertence a vaga, que devemos aproveitar para refletir o que há de positivo e 80 

de negativo na nossa estrutura como Universidade. Disse que não acha correto levantarmos 81 

discussão do que é ruim para uns Laboratórios e virarmos as costas para outros problemas 82 

que ocorrem. O Prof. Arnoldo disse que a questão das vagas para Professor Titular é um 83 

problema sério no CBB, onde já foi discutida várias vezes. Disse que decidiram lutar por pelo 84 

menos uma vaga por Laboratório. Disse ter a visão de que a vaga para Professor Titular é 85 

para coisas estratégicas. Disse que podemos hoje tentar colocar uma liderança em cada 86 

núcleo, mas não podemos a cada ponto de impasse colocarmos que há outros pontos 87 

delicados. Disse que cada instância e Colegiado deve lutar por suas causas. O Reitor 88 

disse que estamos discutindo para que, de forma franca, cada um possa colocar suas 89 

ponderações. Disse que se tiver uma pessoa hoje com Pós-Doutorado que queira vir para 90 

a Universidade por uma temporada, teremos dificuldades. Disse que foi um avanço a 91 

aprovação da Portaria 009/2008 pelo Conselho Universitário, com aumento da exigência 92 
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para quem queira concorrer para Professor Titular. A Profª Lílian disse que quando fala 93 

que temos que fazer enfrentamento dos problemas, quer assim evitar flagrante de 94 

casuísmo. Disse que quando se discute perfil de Professor Titular estaremos discutindo a 95 

essência do Laboratório e é a oportunidade legítima para serem discutidos, dentro dos 96 

Laboratórios, os problemas que os estão afetando. O Reitor disse que houve avanço nas 97 

exigências para ser Professor Titular e agora o próximo passo é atuar na compilação do 98 

Edital. Disse considerar que o Edital aprovado para Professor Associado pelo CONSUNI foi 99 

um avanço considerável e que mais importante do que convidar pesquisadores renomados 100 

para participarem de bancas é convidá-los para participar do crescimento da Universidade. 101 

Disse que, caso haja aprovação do Edital para concurso para Professor Titular sem 102 

inserção de prova escrita, isso implica em aguardar parecer do Tribunal de Contas do 103 

Estado sobre a questão. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e 104 

encerrou a reunião às 16 horas e 40 minutos. 105 

 106 

 107 

 108 

          Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho         Carlos André Pereira Baptista   109 

  Reitor                                                               Secretário ad hoc 110 


