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ATA DA CENTÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO 3 

 4 

Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e sete, na sala Casa de Cultura Villa 5 

Maria, às quatorze horas, realizou-se a centésima nona reunião ordinária do Conselho 6 

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

com as seguintes presenças: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, 8 

presidindo a reunião; Prof. Antonio Abel Gonzáles Carrasquilla – Vice-Reitor; Profª 9 

Lílian Maria Garcia Bahia de Oliveira – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Silvério de 10 

Paiva Freitas – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Hernán 11 

Maldonado Vasquez – Diretor do CCTA; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do 12 

CBB; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Prof. Marco Antonio Martins – 13 

Diretor Geral de Administração; Chefes de Laboratório: Prof. Cláudio Roberto Marciano 14 

(CCTA); Prof. Ricardo Moreira de Souza (CCTA); Carlos Augusto de Alencar Fontes 15 

(CCTA); Prof. Antônio Peixoto Albernaz (CCTA); Prof. Lev Okorokov (CBB); Profª. Olga 16 

Lima Tavares Machado (CBB); Prof. Aldo Durand Farfán (CCT); Prof. Luis Humberto 17 

Guillermo Felipe (CCT); Prof. Luís César Passoni (CCT); Prof. Viacheslav Ivanovich 18 

Priimenko (CCT); Prof. Júlio César Ramos Esteves (CCH); Prof. Sérgio Arruda de 19 

Moura (CCH); Prof. Ailton Mota de Carvalho (CCH); Professores Titulares: Prof. Pedro 20 

Wladmir do Valle Lyra (CCH); Prof. Valdo da Silva Marques (CCT); Professores 21 

Associados: Prof. José Geraldo de Araújo Carneiro (CCTA); Profª Rosane Rodrigues 22 

Chaves (CCT); Técnicos Administrativos: Sr. Arizoli Antonio Rosa Gobo (CBB), Sr. 23 

Gustavo Gomes Lopes (CCH); Srª Dilcinéa dos Santos Martins (CCTA);  Discentes de 24 

Graduação: Sr. Detony José Calenzani Petri; Discentes de Pós-Graduação: Srª Quésia 25 

de Souza Francisco e Srª Juliana Barreto da Silva; Convidados: Prof. Carlos Jorge 26 

Logullo de Oliveira (representando o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação); Sr. 27 

Antônio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Carlos André Pereira Baptista – 28 

Secretário ad hoc. Justificaram ausência: Prof. Edson Correa da Silva (trabalho 29 

científico em Campinas); Profª Teresa de Jesus Peixoto (afastamento do país); Prof. 30 

Henrique Duarte Vieira (férias); Profª Marina Satika Suzuki (aula de campo em 31 

Casimiro de Abreu previamente agendada); Prof. Helion Vargas (problemas de saúde); 32 

Prof. Salassier Bernardo (férias); Profª Paula Mousinho Martins (férias); Para 33 

apreciarem a seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 107ª Reunião do Consuni; 2- 34 

Informes; 3- Aprovação de calendário de reuniões; 4- Homologação de indicações de: 35 

Pró-Reitora de Graduação, Profª Lílian Maria Garcia Bahia de Oliveira; Pró-Reitor de 36 

Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Edson Correa da Silva; Pró-reitor de Extensão e 37 

Assuntos Comunitários, Prof. Silvério de Paiva Freitas; Diretor Geral Administrativo, 38 

Prof. Marco Antonio Martins; Diretor de Administração de Projetos, Prof. Ronaldo 39 

Paranhos; 5- Processo nº E-26/053.285/06 (altera Resolução 004/2000); 6- Escolha 40 

dos representantes da UENF no Conselho Curador; 7- Comemoração do 14º 41 

Aniversário da UENF, 16/08/07: concessão da Medalha Darcy Ribeiro; 8- Assuntos 42 

Diversos; Constatado o quorum, o Reitor iniciou a reunião informando que utilizará 43 

sempre a Casa de Cultura Villa Maria para reuniões dos colegiados e disse que 44 
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considera a Villa Maria o mais importante elo entre a comunidade universitária e a 45 

comunidade local. Informou, também, que outras ações serão realizadas na Casa de 46 

Cultura Villa Maria. Entrando no primeiro item da pauta, o Reitor submeteu à 47 

aprovação a ata da 107ª Reunião deste colegiado. Perguntou se haveria necessidade 48 

de leitura da carta do Prof. Braz, respondendo uma nota lida pelo Prof. Salassier na 49 

107ª Reunião deste colegiado. O Sr. Constantino fez a leitura do documento emitido 50 

pelo Prof. Braz, Ofício Reitoria nº 0082/2007 (anexado ao final desta ata). Solicitando a 51 

palavra, o Prof. Carlos Augusto afirmou, sobre a proposta referente a Prof. Voluntário, 52 

que esta surgiu em função da discussão sobre a aposentadoria da Profª Sonia 53 

Nogueira, e que só a apresentou ao CONSUNI porque o Prof. Salassier, que idealizou 54 

a proposta, estava sem mandato, não podendo assim apresentá-la a este Colegiado. 55 

Ressaltou ainda que não fez acusações contra ninguém, nem comparações se alguns 56 

professores trabalham e outros não. O Sr. Arizoli disse ficar extremamente 57 

preocupado em se discutir determinados assuntos, sabendo que os mesmos constarão 58 

das atas. Disse o que o Prof. Braz solicitou em seu documento que o Prof. Salassier se 59 

retrate, então sugeriu que este Colegiado aguarde essa retratação para que não conste 60 

em ata determinados termos e assuntos. O Reitor disse que se um professor 61 

encaminha um documento ao Colegiado, este precisa ser levado a plenário. O Reitor 62 

fez uma leitura da carta do Prof. Salassier, e disse que o referido professor, como 63 

membro do Consuni, preparou a carta, leu a mesma em plenário e solicitou que 64 

constasse em ata. Disse que cabe um processo de avaliação da declaração do Prof. 65 

Salassier e providências cabíveis para investigação das denúncias que constam na 66 

referida declaração. O Prof. Carlos Augusto observou que se a carta do Prof. 67 

Salassier foi lida em plenário não há como retirá-la da ata. O Reitor disse entender a 68 

preocupação do S. Arizoli, disse que qualquer denúncia tem que ser fundamentada, 69 

mas que agora, diante das denúncias, deve ser feita uma investigação, e fez uma 70 

leitura da CI/GRH nº 220/07 (anexada ao final desta ata) sobre o controle de 71 

freqüência. Colocou em votação a aprovação da ata, sendo a mesma aprovada com 16 72 

votos a favor, nenhum contra e 10 abstenções. Passando ao segundo item da pauta, 73 

o Reitor informou sobre os editais FAPERJ abertos, dizendo que é importante se tomar 74 

conhecimento dos mesmos. Disse que a submissão de projetos deve ser feita junto à 75 

Diretoria de Projetos e que a Reitoria gostaria de ter controle quantitativo dessas 76 

submissões, para uma melhor estimativa das demandas. Disse que é importante que 77 

os projetos sejam elaborados contemplando infra-estrutura e que a Pró-Reitoria de 78 

Pesquisa e Pós-Graduação encaminhará sugestões sobre o assunto. Falou sobre 4 79 

projetos FINEP aprovados, num total de R$ 1.278.000,00, para infra-estrutura. O 80 

Reitor explanou sobre a importância dos mandatos dos conselheiros em seus 81 

respectivos colegiados. Disse que se cumprirá a cassação de mandatos daqueles que 82 

faltarem a 3 reuniões sucessivas, sem justificativas cabíveis. Disse que a falta de 83 

conselheiros aos colegiados causa problemas perante a legislação em vigor. Informou 84 

que em encontro com o Governador do Estado na exposição agropecuária, ouviu do 85 

mesmo que a UENF é prioridade. Informou ainda que a UENF montará escritório no 86 

Rio de Janeiro, facilitando assim encontros e trabalhos a serem realizados naquela 87 

cidade. Informou que a previsão é que daqui a 1 mês o Centro de Convenções seja 88 
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entregue e, também, que manteve encontros com o Prefeito de Macaé, sobre 89 

ampliação do campus, com a Prefeita de São João da Barra, sobre a fazenda 90 

experimental e encontros com Secretários Municipais de Campos dos Goytacazes, 91 

buscando parecerias entre a prefeitura local e a UENF. Informou que a FAPERJ tem 92 

R$ 200.000.000,00 para gastar este ano e que em encontro com gerente da Petrobrás, 93 

ouviu deste que a referida empresa tem dinheiro para investir, mas faltam projetos. O 94 

Reitor solicitou inversão de pauta, do item 3 com o item 4, sendo a solicitação aceita 95 

por todos. No próximo item da pauta, o Reitor indicou os nomes da Profª Lílian Maria 96 

Garcia Bahia de Oliveira para a Pró-Reitoria de Graduação, do Prof. Edson Correa da 97 

Silva para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, do Prof. Silvério de Paiva Freitas para a 98 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, do Prof. Marco Antonio Martins 99 

para Diretor Geral Administrativo e do Prof. Ronaldo Paranhos para Diretor de 100 

Administração de Projetos. Colocou em votação os nomes indicados para 101 

homologação. As indicações foram aprovadas com 5 abstenções. Passado ao próximo 102 

item, Sr. Constantino disse que as reuniões do COLEX são semanais, as reuniões do 103 

COLAC mensais e as do CONSUNI bimestrais. Propôs que as reuniões do COLEX 104 

ocorram toda terça-feira às 14 horas, as do COLAC sempre nas primeiras quartas-105 

feiras do mês e as reuniões do CONSUNI às segundas quintas-feiras dos meses pares. 106 

Sr. Constantino apresentou calendário das reuniões, e disse que foi feita análise 107 

retirando as datas mais difíceis para reuniões. Disse que é negociável qualquer 108 

alteração que se julgue necessária e que as reuniões ordinárias seguirão este 109 

calendário. Disse que é preciso prestigiar os conselhos, onde as faltas criam muitas 110 

dificuldades para se tomar decisões importantes. Disse ainda que o TCE tem cobrado 111 

muito a regularidade dessas reuniões e que já foi aprovada resolução por parte do 112 

CONSUNI sobre a obrigatoriedade das reuniões e como devem ser feitas as 113 

justificativas. O Reitor colocou a proposta do calendário das reuniões dos colegiados 114 

em votação, sendo aprovada por unanimidade. Passado ao item 5 da pauta, o Reitor 115 

informou que este item é referente às Normas para Convênios, e será necessário 116 

quorum qualificado. O Prof. Valdo sugeriu que deve haver um relator. O Reitor 117 

informou que já há um relator constituído, que é o prof. Aldo. Sr. Arizoli perguntou se 118 

os membros externos entram na contagem para o quorum qualificado. Sr. Constantino 119 

respondeu que não são incluídos, pelo fato de não haver nenhum indicado 120 

devidamente. O Reitor disse que as questões que exigem quorum qualificado, só 121 

reforçam a importância da presença dos conselheiros, onde os mesmos são eleitos, 122 

não havendo obrigatoriedade em ser membro, mas desde que são indicados não 123 

deveriam faltar sem uma causa justa. Informou que as vagas que ainda não há nomes 124 

indicados não entram na contagem para o quorum. O Prof. Valdo disse que é 125 

importante que seja discutido nos Centros a questão de se criar o cargo de Vice-Diretor 126 

e Vice-Chefe de Laboratório. O Sr. Constantino sugeriu que, devido a falta de quorum 127 

qualificado para votar o tema do item 5 da pauta, os conselheiros leiam o documento 128 

apresentado e dialoguem com o relator, Prof. Aldo, e encaminhem sugestões. O Prof. 129 

José Geraldo achou o documento como um todo complicado, contemplando erros de 130 

conteúdo. O Prof. Ricardo disse ter dúvidas quanto à resolução. O Prof. Aldo disse 131 

que a comissão foi nomeada em setembro e em novembro havia relato preparado. 132 
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Como na época o Prof. Ronaldo Paranhos estava ausente, o colegiado resolveu adiar a 133 

discussão. Disse considerar necessário diálogo para não ser apenas uma elaboração 134 

feita por ele e pelo Prof. Ronaldo e sugeriu que todos leiam o documento e 135 

encaminhem sugestões para serem apresentadas na próxima reunião. A Profª Olga 136 

disse que não entende o motivo dos 5% para a UENF e, deste percentual, 30% para 137 

ser administrado pela Diretoria de Projetos. O Prof. Aldo disse que na opinião dele, os 138 

30% deveriam ser destinados à GPCAM. O Reitor disse que a parte elétrica e os 139 

combustíveis são fornecidos pela UENF, e este percentual seria para os custos 140 

operacionais gerados com os convênios. A Profª Olga disse que os projetos já são 141 

aprovados com cortes e estes percentuais fazem falta. O Prof. Priimenko disse que já 142 

existe o percentual destinado à fundação e perguntou se a UENF terá como gerenciar 143 

os 5%. O Reitor disse que a lei de Diretrizes Orçamentárias para 2008 possui um 144 

artigo que diz que recursos comprovadamente captados pela Instituição serão 145 

automaticamente liberados. Disse que será necessário um setor para gerenciar estas 146 

questões. O Prof. Priimenko disse que existem fundações que funcionam muito bem, 147 

inclusive pequenas fundações dentro das Instituições. O Sr. Arizoli citou a fundação 148 

Águas do Paraíba como uma que funciona bem. O Prof. Ricardo disse que concorda 149 

com o artigo 14, mas sugere que do percentual de 5%, 70% sejam repassados para as 150 

atividades meio, dizendo que os Centros deveriam receber uma parcela. O Prof. Abel 151 

disse entender então que os 5% que serão destinados à UENF são adicionais aos 5% 152 

da fundação. O Prof. Arnoldo disse que para amenizar o percentual, deveria haver a 153 

contra-partida, com um setor para gerenciar importações e prestações de contas. O 154 

Prof. José Geraldo disse que, na gestão do Prof. Salassier, entregou a ele o estatuto 155 

e o regimento de um instituto, onde contemplava com percentual de até 5% para que a 156 

fundação que tratava dessas questões tivesse vida própria, como funcionários, 157 

veículos, etc. Sugeriu que a UENF deveria criar um instituto próprio quando tiver a 158 

oportunidade. A Profª Olga disse que concordaria com os 5% destinados à UENF se 159 

esta fizesse o trabalho que a fundação faz. O Prof. Valdo disse que se discute no 160 

Governo Federal a questão de fundações estatais e soube que o Governo do Estado 161 

quer seguir o mesmo caminho. O Prof. Logullo disse que pelo custo-benefício, a 162 

tendência seria fugir dessas fundações externas. O Prof. Ricardo disse que deveria 163 

ser verificado se a interveniência de uma fundação é recomendada ou é obrigatória. O 164 

Reitor disse que as sugestões referentes a essa questão devem ser encaminhadas ao 165 

Prof. Aldo para uma melhor análise junto com o Prof. Ronaldo Paranhos. O Reitor 166 

passou ao item 6 da pauta e disse que na administração do Prof. Braz, foi colocado 167 

pela primeira vez em atividade o Conselho Curador. Disse que há a necessidade de se 168 

indicar dois representantes titulares e dois suplentes, sendo um titular e suplente 169 

representando os docentes e outro titular e suplente representando os Técnicos-170 

Administrativos e, após as indicações, encaminhar os nomes ao Governo Estadual, 171 

para que o Governador indique os demais membros. Ressaltou a necessidade de ter 172 

pessoas experientes em licitações e orçamentos e disse que as reuniões são mensais, 173 

normalmente no Rio de Janeiro. O Prof. Valdo indicou o nome do Prof. José Geraldo. 174 

O Prof. Aldo disse concordar com o nome do Prof. José Geraldo. O Prof. Marco 175 

Antonio ressaltou a experiência do Prof. José Geraldo e indica como suplente o Prof. 176 
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Valdo. O Prof. Silvério apoiou a indicação do Prof. José Geraldo, citando a experiência 177 

deste professor e disse que é um nome que trará muita dignidade à UENF. O Prof. 178 

Silvério disse apoiar o Prof. Valdo para a suplência. A Profª Lílian disse estar muito 179 

feliz com as indicações e que são nomes capazes e que representarão plenamente a 180 

UENF. O Prof. José Geraldo pediu a palavra e disse que está na condição de 181 

representante dos professores associados. Disse que foi procurado por colegas e, 182 

conforme pedido destes, concordou em ser reconduzido nesta representação. Disse 183 

que por ser a pessoa de confiança dos professores associados, sempre encaminha a 184 

eles resumo do que ocorre nas reuniões deste colegiado, por ser seu dever dar conta a 185 

quem representa sobre seus atos no CONSUNI. Disse que já trabalhou com diversos 186 

convênios numa fundação e que em determinado momento contratou até auditoria 187 

externa. Disse ainda que, enquanto Diretor do CCTA, pessoas pelas quais tinha 188 

amizade possuíam os mesmos direitos daquelas que dele não gostavam. O Reitor 189 

perguntou se havia alguma outra indicação. Os professores José Geraldo e Valdo se 190 

retiraram da sala no momento em que haveria a votação da indicação de seus nomes. 191 

O Reitor colocou as indicações do Prof. José Geraldo para representante titular no 192 

Conselho Curador e do Prof. Valdo para suplente. As indicações foram aprovadas por 193 

unanimidade. O Reitor disse que agora serão escolhidos os representantes dos 194 

Técnicos-Administrativos no Conselho Curador. Pedindo a palavra, o Prof. Silvério 195 

indicou o nome da Srª Nilza Franco Portela. O Sr. Gustavo sugeriu a recondução dos 196 

dois membros anteriores, Sr. Arizoli e Sr. Roberto Couto. O Prof. Arnoldo indicou o 197 

nome do Sr. Maurício Falcão Aguiar, do CBB, como titular. Disse que o nome do Sr. 198 

Arizoli é muito bom, mas baseado na linha da renovação, acha o nome do Sr. Maurício 199 

o mais indicado no momento, ressaltando que o Sr. Maurício chegou a ser convidado 200 

para trabalhar na Reitoria, mas por gostar demais do CBB acabou não aceitando. Disse 201 

que o Sr. Maurício trabalha pela harmonização dos técnicos e para a Instituição de uma 202 

forma maior que a sua obrigação. A Profª Lílian propôs o nome do Sr. Maurício como 203 

titular e da Srª Nilza como suplente. O Prof. Silvério concordou plenamente com as 204 

indicações feitas pela Profª Lílian. O Reitor indagou se deverão votar titulares e 205 

suplentes em conjunto. O Prof. Ricardo sugeriu que o mais votado seja titular e o 206 

segundo mais votado seja o suplente. Após ampla discussão foi decidido pela maioria 207 

que seriam votados em conjunto os representantes titular e suplente dos Técnicos-208 

Administrativos. O Sr. Gustavo ressaltou a experiência e o tempo dedicado à UENF 209 

pelo Sr. Arizoli. Disse que para um Conselho deste nível é importante experiência e 210 

conhecimento. O Sr. Arizoli disse que nos quatro anos que participou, o Prof. Braz 211 

abria a reunião e se retirava, pois como ordenador de despesas da UENF, não se 212 

sentia à vontade para participar. Sr. Arizoli disse que neste tempo conseguiram fazer 213 

com que os demais membros do Conselho se sentirem representantes da UENF. O Sr. 214 

Constantino disse que o Prof. Braz assumiu essa postura desde o início, ele abria e 215 

aguardava que o chamasse para fechar a reunião, demonstrando assim uma atitude 216 

digna. Disse que além da imposição estatutária, um Colegiado Superior não poderia 217 

ser presidido por outra pessoa que não o Reitor. O Prof. Lev perguntou se em outros 218 

Conselhos Curadores o Presidente não tem voto, achando que isso deveria ser 219 

alterado. O Reitor disse que essa questão poderá ser discutida posteriormente. O 220 
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Prof. Silvério parabenizou o trabalho do Sr Arizoli e do Sr. Roberto, mas baseado na 221 

renovação reforça as indicações do Sr. Maurício e da Srª Nilza. A Profª Lílian disse 222 

que é um trabalho de muita responsabilidade e, com isso, agradece os trabalhos da 223 

Profª Thereza e do Sr. Arizoli, mas não se pode perder de vista o processo de 224 

renovação. A Srª Dilcinéa disse que apoia a recondução do Sr. Arizoli e se experiência 225 

é importante, nada melhor que o nome dele. O Sr. Gustavo disse que reforça a 226 

recondução do Sr. Arizoli e do Sr. Roberto em nome do compromisso e da isenção. O 227 

Sr. Detony disse que em nome dos alunos e por conhecer a pessoa do Sr. Maurício e 228 

seu trabalho, reforça a sua indicação. O Prof. Arnoldo disse que, em se tratando de 229 

isenção, o Sr. Maurício é uma pessoa das mais isentas, que veste a camisa da UENF 230 

e, assim, reforça a sua indicação. O Reitor colocou em votação as indicações, sendo 231 

aprovadas as indicações dos nomes do Sr. Maurício para titular e da Srª Nilza para 232 

suplente com 18 votos, ficando as indicações do Sr. Arizoli e do Sr. Roberto com 8 233 

votos e foram contadas 4 abstenções. Passado ao item 7 da pauta, o Reitor disse que 234 

cabe ao CONSUNI indicar pessoa ou instituição com credenciais para receber a 235 

Medalha Darcy Ribeiro, honraria máxima concedida pela UENF, e perguntou se alguém 236 

tem sugestão de nomes. Disse que ano passado foram três nomes contemplados e 237 

acha interessante apenas um nome de pessoa ou instituição. O Prof. Ricardo solicitou 238 

prazo para decidirem sobre um nome, por se tratar da maior comenda da UENF. O 239 

Prof. Valdo perguntou se a Srª Finazinha Queiroz já foi homenageada. O Reitor disse 240 

que existe um documento registrado em cartório, onde diz que este palacete se chame 241 

Finazinha Queiroz e esta será uma proposta que será apresentada pela Reitoria e 242 

sugeriu o nome da FAPERJ como a instituição a receber a Medalha Darcy Ribeiro. O 243 

Prof. Ricardo acha que a UENF deve se afastar de homenagens a políticos e órgãos 244 

de governo e sugeriu o nome da Srª Finazinha Queiroz. O Sr. Constantino disse que a 245 

primeira proposta de concessão da Medalha Darcy Ribeiro concedia 7 medalhas, 246 

depois chegou-se à linha de pessoas e órgãos que tenham prestado algum serviço à 247 

UENF. O Sr. Constantino disse que ano passado chegou-se aos nomes da Petrobrás, 248 

pelo apoio à UENF, ao Deputado Edmilson Valentim, pelos trabalhos prestados à 249 

UENF e ao campista Jorge Guimarães, Presidente da CAPES, pela atenção 250 

dispensada à UENF. O Prof. Lev sugeriu o nome do Prof. Isaac Roitman, que por onde 251 

quer que atue, procura colaborar com a UENF. O Reitor citou o nome do Sr. Maurício 252 

Brennand, pessoa que doou uma área enorme para a construção do LENEP. A Profª 253 

Lílian disse ser o momento propício para reconhecer o papel importante da FAPERJ 254 

para o desenvolvimento da UENF. Disse achar necessário um depositório de 255 

sugestões e indicações. O Prof. Marco Antonio indicou a FAPERJ e frisou que não 256 

será oferecida medalha ao presidente da FAPEJ e sim a Instituição FAPERJ. Disse que 257 

a maioria das bolsas da UENF são financiadas pela FAPERJ. O Prof. Valdo sugeriu a 258 

concessão de duas medalhas, sendo uma para a FAPERJ e outra para o Sr. Maurício 259 

Brennand. A Profª Rosana apoiou a proposta das duas medalhas. O Prof. Maldonado 260 

disse que quem abriu as portas para a FAPERJ foi o Prof. Wanderley, fazendo assim 261 

com que a UENF tenha se desenvolvido. Concordou com a indicação da FAPERJ, para 262 

que esta se sinta inserida na região. A Profª Lílian lembrou que em reunião que 263 

participou na UFMG, o Prof. Mário Neto, Diretor Científico da Fundação Mineira, a 264 
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FAPEMIG, disse que a lei deve ser cumprida e se 1% deve ser gasto com Ciência e 265 

Tecnologia, não admitia que o Governo gastasse diferente. O Prof. Lev disse apoiar as 266 

indicações da FAPERJ e do Sr. Maurício Brennand. O Prof. Logullo disse concordar 267 

com as duas medalhas e que ao se dizer que está sendo oferecida a uma pessoa 268 

jurídica e outra não jurídica foge à questão acadêmica e sugere chamar personalidade 269 

acadêmica e não acadêmica. O Prof. Ricardo sustentou ser contra a indicação da 270 

FAPERJ, pois esta é usada como política de governo, disse que há 4 anos atrás não se 271 

chegaria ao nome da FAPERJ pelo fato de haver projetos parados, recursos não 272 

liberados e ressaltou que não se deve cortejar a FAPERJ. Disse achar válido a 273 

indicação de pessoas que ajudaram a UENF. O Prof. Carlos Augusto disse que 274 

sempre considerou a FAPERJ importante e deve se desvincular pessoas de 275 

instituições, pois as pessoas passam e as instituições permanecem. Disse que o que a 276 

UENF é hoje deve à FAPERJ. A Profª Lílian reforçou a relação institucional e disse 277 

que a UENF é autônoma suficiente para não necessitar cortejar qualquer órgão. O 278 

Reitor disse que se deve trabalhar para que a legislação pertinente à FAPERJ seja 279 

cumprida e, também, fortalecer as Instituições como Órgãos de Estado e não de 280 

Governo. Propôs a homenagem à FAPERJ e ao Sr. Maurício Brennand. O Prof. José 281 

Geraldo sugeriu homenagem pós-mortem à Srª Finazinha Queiroz. O Sr. Gustavo 282 

disse ser difícil homenagear a Srª Finazinha Queiroz com a Medalha Darcy Ribeiro pelo 283 

fato dela não ter herdeiros e sugeriu nomear a Casa de Cultura Villa Maria com o nome 284 

da Srª Finazinha Queiroz e conceder duas medalhas Darcy Ribeiro, à FAPERJ e a 285 

outra ao Sr. Maurício Brennand. O Reitor colocou em votação a proposta de 286 

concessão das medalhas à FAPERJ e ao Sr. Maurício Brennand e a placa na Villa 287 

Maria com o nome da Srª Finazinha Queiroz e a outra proposta de concessão de 3 288 

medalhas, para a FAPERJ, para o Sr. Maurício Brenan e para a Srª Finazinha Queiroz. 289 

A primeira proposta obteve 16 votos, a segunda 5 votos e ocorreram duas abstenções. 290 

Nada mais havendo a ser tratado, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, o 291 

Reitor agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. 292 

 293 
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  Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho           Carlos André Pereira Baptista    296 
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