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ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 

ACADÊMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 

RIBEIRO - UENF 

Ao terceiro dia do mês de outubro de dois mil e dezesseis, foi iniciada, na sala de 1 

Reuniões da PROPPG, às 14 horas e 10 minutos, a ducentésima décima Reunião 2 

Ordinária do Colegiado Acadêmico da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 3 

Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes Membros: Prof. Luis Cesar Passoni – 4 

Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof.ª 5 

Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof.ª Marina Satika 6 

Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão 7 

e Assuntos Comunitários; Prof.ª Daniela Barros de Oliveira – Chefe de Laboratório – 8 

CCTA; Prof. Manuel Vazquez Vidal Júnior – Chefe de Laboratório – CCTA; Prof.ª Anna L. 9 

Okorokova Façanha – Chefe de Laboratório – CBB; Prof. Fernando Saboya Albuquerque 10 

Júnior – Chefe de Laboratório – CCT; Prof. Cláudio Roberto Marciano – Rep. Docentes – 11 

CCTA; Prof. Aldo Durand Farfan – Rep. Docentes – CCT; Prof. Leonardo Rogério Miguel 12 

– Rep. Docentes – CCH; Prof. Roberto Dutra Torres Júnior – Chefe de Laboratório – 13 

CCH; Prof.ª Ana Paula M. Di Beneditto – Rep. Docentes – CBB. Compareceram como 14 

convidados: Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Sr. Ricardo 15 

Pohlmann – Rep. AgiUENF; Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. Tratou-se da 16 

seguinte pauta: 1- Informes; 2- Aprovação de Convênio – Proc. E-26/050.295/2010 - 17 

UENFXPMCG; 3- Afastamentos do país: 3.1- Prof.ª Rosalee Santos Crespo Istoé; 3.2- 18 

Prof. Gustavo Lazzaro Rezende; 3.3- Prof.ª Ana Okorokova; 3.4- Prof. Arnoldo Rocha 19 

Façanha; 4- Progressão Diferenciada de Servidores; 5- Enquadramento de Docentes; 6- 20 

Pedido de Reconsideração – Enquadramento de Docentes; 7- Solicitação de prorrogação 21 

de prazo para concurso – CCH; 8- Encaminha Relatório de Estágio de Pós-Doutoramento 22 

– Prof. Elias Fernandes de Sousa; 9- Modificações Normas Concurso Professores – 23 

Parecer do Relatório. O Prof. Passoni, inicia o primeiro ponto da pauta com a informação 24 

que irá ao Rio amanhã, conversar com o Governador, e que tem uma carta com a 25 

assinatura de 40 deputados. Só recapitulando, em junho foi a última liberação de cota 26 

orçamentária em 3 parcelas de R$ 3.000.000,00, mas o financeiro não foi liberado. Hoje 27 

era o dia de prazo limite para que se efetivasse essa liberação. Passando para a 28 

aprovação dos Convênios, o Sr. Ricardo Pohlmann inicia a explanação do primeiro 29 

Convênio, com a Universidade Hull (University of HULL/Reino Unido) – tendo como 30 

Coordenador pela UENF o Prof. Leandro Rabello Monteiro – Laboratório de Ciências 31 

Ambientais (LCA/CBB); não há definição de HH/mês; não está credenciado em nenhum 32 

Programa de Pós-Graduação, segundo posição passada pela PROPPG. Outros 33 

professores envolvidos, o Prof. Marcelo Trindade Nascimento e a Prof.ª Maria Cristina 34 

Gaglianone, sem definição de HH; Não há, ainda, qualquer projeto conjunto, pelo fato de 35 

tratar-se de um Memorando de Entendimentos; Os recursos previstos serão fornecidos 36 

pela University of Hull, porém sem definição de quantitativo no instrumento; o objetivo do 37 

Memorando de Entendimento é estabelecer um relacionamento cooperativo e 38 
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mutuamente benéfico para estimular o conhecimento, o intercâmbio de informação e de 39 

experiências entre a equipe de funcionários e os alunos e outras iniciativas que possam 40 

fortalecer e melhorar as oportunidades e a capacidade docente e de pesquisa de cada 41 

uma das partes; Tem como resultados esperados para a UENF um relacionamento 42 

cooperativo e mutuamente benéfico com essa Universidade Britânica, estímulo ao 43 

conhecimento, ao intercâmbio de informação e de experiências, outras iniciativas que 44 

possam fortalecer e melhorar as oportunidades e a capacidade docente de pesquisa, no 45 

campo da ecologia tropical; – aprovado por unanimidade, ao que o Sr. Ricardo 46 

Pohlmann esclarece que está aprovado o memorando de entendimento, e passa para o 47 

segundo Convênio, que é o Termo Aditivo da HUSKER Ltda., que tem como Coordenador 48 

pela UENF, o Prof. Paulo César de Almeida Maia (LECIV/CCT), não há definição de 49 

HH/mês, Credenciado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil; Não há 50 

previsão de outros professores e/ou Técnicos da UENF envolvidos no projeto; Tem como 51 

Título do Projeto “Avaliação da Durabilidade de Materiais Geossintéticos”; Tem como 52 

recursos previstos materiais e humanos; O objetivo do Termo Aditivo é prorrogar sua 53 

vigência por mais 36 meses, a partir de encerramento da vigência do Convênio que lhe 54 

deu origem; Tem como resultados esperados para a UENF determinar a variação das 55 

características mecânicas dos materiais geossintéticos, permitindo estimar a vida útil de 56 

utilização destes materiais, possibilitando a utilização otimizada dos geossintéticos em 57 

obras geotécnicas – Aprovado por unanimidade. O Sr. Ricardo Pohlmann continua 58 

explicando o terceiro Convênio, com a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes – 59 

PMCG, que é de cobertura – Convênio Guardachuva, como é chamado. Convênio 60 

Institucional da Reitoria. Não há, ainda, qualquer definição de nomes de professores e/ou 61 

Técnicos da UENF envolvidos e nem HH; Projetos são previstos, mas ainda não foram 62 

elaborados; As obrigações assumidas pelas partes serão atendidas com recursos de suas 63 

respectivas dotações, não havendo transferência de recursos entre as partes; Tem como 64 

objetivo estabelecer a forma e as condições pelas quais as partes convenentes se propõe 65 

a desenvolver, continuamente, um programa de mútua colaboração e/ou cooperação 66 

técnica e científica, possibilitando a implementação de ações integradas em áreas de 67 

interesse comum; Tem como resultados esperados pela UENF estabelecer uma 68 

aproximação e um vínculo com o Município de Campos dos Goytacazes, para a adoção 69 

futura de projetos comuns em diferentes áreas. – Aprovado por unanimidade. O Sr. 70 

Ricardo Pohlmann passa para a explicação do quarto Convênio, que tem como entes 71 

convenentes a Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda. e FUNDENOR; Tem como Coordenador 72 

pela UENF o Prof. Marco Antônio Rodrigues de Ceia, do Laboratório de Engenharia e 73 

Exploração de Petróleo e Gás (LENEP/CCT), 68 HH/mês, não é credenciado em 74 

Programa de Pós-Graduação, segundo informações colhidas na PROPPGP; Tem como 75 

outros professores e/ou técnicos da UENF envolvidos no Convênio, a Prof.ª Roseane 76 

Marchezi Misságia, 68 HH/mês, Prof. Victor Hugo Santos, 28 HH/mês, Prof.ª Georgiana 77 

Feitosa Cruz, 28 HH/mês, Remilson Barbosa Rosa (TNM), 68 HH/mês. Há ainda um 78 

recém-doutor, 176 HH/mês, um recém-mestre, 176 HH/mês, um outro recém-mestre, 93 79 
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HH/mês, e um outro Técnico de Nível Médio II, 176 HH/mês; O título do Projeto é 80 

“Caracterização de propriedades físicas de rochas carbonáticas”; Recursos previstos no 81 

valor de R$ 1.927.476,36; objetivo do Varation Order Form é o novo prazo para término 82 

do contrato: 31/12/2016; Novo nome do Projeto: “Caracterização de propriedades físicas 83 

de rochas carbonáticas”; Cancelamento das Fases 2, 3 e 4 e, execução apenas da fase 1; 84 

Tem como resultados esperados para a UENF um Banco de propriedades físicas das 85 

rochas, Gráficos das correlações entre diferentes propriedades físicas e curvas de ajuste 86 

empíricas dos dados observados, Estimativa dos módulos elásticos e comparação com 87 

modelos de física de rochas para substituição de fluidos. – Projeto previsto para terminar 88 

em 2018 – recursos transferidos integralmente para a FUNDENOR, então como já tem 89 

crédito, não vai receber recursos novamente. Com o novo prazo, cancelamento das fases 90 

2, 3 e 4, e execução somente da fase 1. Aprovado com uma abstenção. O Prof. Passoni 91 

lê o documento que informa a eleição do Prof. Roberto como Chefe de Laboratório, e 92 

pede para atualizar a listagem de Membros do COLAC. O Prof. Passoni continua 93 

seguindo o próximo item da pauta, que trata dos afastamentos do país, que são 94 

aprovados em bloco, por unanimidade. O Prof. Passoni continua sua fala dando uma boa 95 

notícia, que é sobre o enquadramento de 2 docentes, que levou apenas duas semanas na 96 

Casa Civil. Passando ao Enquadramento de Docentes, o Prof. Passoni coloca em 97 

votação e são aprovados com uma abstenção. O Prof. Durand Farfan diz que mesmo 98 

tendo sido aprovada a listagem de Enquadramento de Docentes, ficam preocupados, pois 99 

têm professores que não estão dando aulas, não estão fazendo pesquisa. Existe a 100 

legislação de aperfeiçoamento, mas existem casos de professor afastado, que quando 101 

volta, tem progressão pelo que fez no período em que esteve afastado. O Prof. Passoni 102 

informa que a gestão anterior fez uma revisão do Regimento, e que está aguardando o 103 

término da discussão do PDI, que é uma ótima oportunidade para discutir essas questões. 104 

Aprovado por unanimidade; estamos com problemas com a publicação da Banca no 105 

D.O.E.R.J. pela Casa Civil; estamos dando prioridade às publicações, mas não nos 106 

chamaram, porque muitas pessoas saíram para fazer campanha. Vamos levar essa 107 

questão das publicações amanhã para a reunião com o Governador. Fizemos um 108 

levantamento, e são 8 professores sem publicar o resultado do concurso. O Prof. Manuel 109 

informa que o concurso está prestes a caducar, já são quase dois anos. O Prof. Roberto 110 

informa que participou do processo de criação no LGPP – CCH. O Prof. Passoni 111 

pergunta se os candidatos ainda estão disponíveis para assumir, ao que o Prof. Manuel 112 

responde que tem conversado com uma candidata. O Prof. Passoni passa para o ponto 113 

de pauta que trata do parecer do relatório das modificações nas regras para concurso de 114 

Professores, ao que o Prof. Marciano informa que enviou por e-mail – são 04 páginas, e 115 

teve a participação do Prof. Saboya e do Diego – pós-graduando. O Prof. Passoni 116 

informa que vamos encaminhar o parecer para todos os membros, para que possamos ter 117 

uma discussão mais consistente sobre isso. O Prof. Passoni continua informando a 118 

situação das terceirizadas de segurança e limpeza – K-9 e FERTHYMAR, onde foi feito o 119 

último pagamento em abril, ou seja, estamos com 6 meses de atraso e, a partir de 120 
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amanhã, 04/10, estão prometendo que vão suspender totalmente as atividades. Vamos 121 

conversar com o Governador, que a situação ainda está precária, mas estamos podendo 122 

contar com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, e ainda estamos 123 

enfrentando roubos nas experimentais – Itaocara. O Prof. Raul questiona se o que foi 124 

discutido no COLEX foi levado para os Centros. Na questão da segurança, o que vamos 125 

fazer – suspender as aulas ou trazer o apoio da Polícia Militar, que é o que está sendo 126 

feito na Cândido Mendes. Na quinta-feira, tivemos uma reunião com o Cel. Baracho, em 127 

que ele expôs a situação na qual se encontram, onde os próprios guardas têm que 128 

consertar os carros de serviço. O Coronel prometeu que dará ordem para colocar o 129 

efetivo dentro da Universidade e no Colégio Agrícola. O Prof. Passoni diz que vamos 130 

colocar para o Governador as condições que temos, a situação que estamos vivendo, e 131 

focar com ele a concordância com a SECTI sobre os R$ 3.000.000,00 e as 3 parcelas de 132 

R$ 1.800.000,00, que estamos aguardando a liberação financeira. Quanto à segurança, 133 

se não pudermos continuar contando com o apoio da Guarda Civil Municipal, vamos ter 134 

que fechar o portão lateral. O Prof. Manuel opina que, fechando o portão lateral, 135 

obrigamos os alunos a fazerem um trajeto mais longo e perigoso. O Prof. Raul esclarece 136 

que os ônibus estão lá, a aluna que foi assaltada, estava esperando ônibus. O Prof. 137 

Passoni opina que está havendo uma deterioração da segurança no município como um 138 

todo. A Prof.ª Ana Paula acha também que aquelas curvas perigosas da via em frente à 139 

Universidade, podem causar acidentes sérios, ônibus podem invadir aquela cerca, que 140 

toda hora aparece caída, e até atropelar os alunos aqui dentro da Universidade. O Prof. 141 

Passoni conclui que essa é a situação em que se encontra a Universidade, e que, nada 142 

mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 143 

14 horas e 59 minutos.                                                                                                             144 

 

 

Prof. Luis Cesar Passoni                            Célia da Silva Caetano 

                Reitor                                           Secretária ad hoc 

 

 


