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ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO. 

 

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, na sala de multimídia do CCH, 

às nove horas, realizou-se a ducentésima vigésima terceira reunião ordinária do 

Conselho Universitário da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – 

UENF, com as seguintes presenças: Prof. Luis Passoni – Reitor, que presidiu a reunião;  

Profª. Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; Profª. Valdirene M. Gomes -  

Representando a  Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª. Marina Satika Suzuki –  

Pró-Reitora de Graduação; Prof. Olney Vieira da Mota -  Pró-Reitor de Extensão;  Prof. 

Manuel Vasquez Vidal Junior – Representando o  Diretor do CCTA; Profª. Kátia Valevski 

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

Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. Alexandre Pio Viana  - 

Representante dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Profª Daniela Barros de Oliveira - 

Representante dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Prof. Marcelo Gomes da Silva – 

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

Representante dos Chefes de Laboratórios do CCT;  Prof. Luis Humberto Guillermo 

Felipo - Representante dos Chefes de Laboratórios do CCT; Prof. Marlon Gomes Ney -  

Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Prof. Carlos Eduardo Batista de Souza 

- Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Profª. Eliana Crispim França 

Luquetti - Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Prof. Ruben Jesus Sanchez 

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

Representante  dos Docentes Titulares do CCH; Prof. Juraci Aparecido Sampaio - 

Representante dos Docentes Associados do CCT; Profª. Verusca Moss S. dos Reis – 

Representante Suplente dos Docentes Associados do CCH -  Srª Telma Ferreira Costa 

Aguiar – Representante Suplente dos Técnicos-Administrativos do CBB;  Sr. Braullio da 

Paz Fontes-  Representante Discente da Graduação; Srª. Mariana de Oliveira Pohlmann - 

Representante Suplente dos Discentes da Graduação;  Tânia Virgínia de Souza e Silva – 

Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1-Informes; 2- Aprovação das atas das 
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220ª, 221ª e 222ª reuniões do CONSUNI; 3- Conclusão do Estágio Probatório do Prof. 

Nilo Lima de Azevedo; 4- Enquadramento de Docente – Prof. Antônio Carlos da 

Gama Rodrigues; 5- Solicitação de Afastamento Parcial – Profª Milene Nogueira 

Teixeira; 6- Solicitação de Licença com Vencimento do TNS Laércio Lopes Martins, 

para cursar pós-doutorado. O Reitor inicia a reunião com os informes. Diz que o no dia 

de ontem foi realizado o pagamento de uma fatura da Fertymar no valor de cento e oitenta 

mil reais, mas que a dívida total com a empresa chega a cinco milhões. Com relação ao 

duodécimo, informa que até o momento não observaram o repasse relativo ao mês de 

janeiro. Diz que tem conversado no governo sobre isso, mas que ainda há muito ruído em 

relação ao assunto. O chefe da Casa Civil e o SECTDIS alegam que ainda é preciso 

regulamentar a Lei. Conclui que no discurso tem apoio de todo mundo, mas na prática 

nada acontece. Informa que na LOA nosso orçamento está bom, duzentos e um milhões e 

os duodécimos seriam em torno de quatro milhões mensais. Que está aguardando para 

depois do carnaval a publicação da portaria que regulamentará a forma de repasse do 

duodécimo. Informa que outra questão que está sendo tratada junto com o pessoal da 

UERJ é o PROAP.  Diz que a CAPES alega que como somos devedores de tributos 

federais, não poderiam fazer os repasses relativos a dois mil e dezessete. Informa que 

usaram como argumento junto a CAPES, a Lei de recuperação fiscal que dispensa o estado 

de apresentar a certidão negativa de débitos. O CNPQ e o FNDE aceitaram a justificativa, 

mas a procuradoria da CAPES não aceita a argumentação. Diz que espera após o carnaval 

conseguir uma reunião em Brasília para tratar do assunto. Prof. Marcelo Gantos fala sobre 

a situação do PARFOR, pois aconteceu algo parecido e conseguiram liberar a verba. 

Sugere usar a situação do PARFOR como argumento. O Reitor informa que o calendário 

acadêmico será enviado ao COLAC na próxima semana em uma reunião extraordinária.  

Mariana,  representante suplente dos discentes no CONSUNI, passa a palavra para o aluno 

Lucas Isac, que fala representando os alunos da graduação. Diz que os alunos fizeram um 

abaixo-assinado, pois não se sentem representados por esse calendário que não está 

mencionando reposição de aulas. Diz que os veteranos já passaram por muitas coisas e 

deveriam ter sido levados em conta. Menciona que os alunos matriculados no ano passado 

vão estar junto com os desse ano, já que não haverá reposição de aulas. Pede revisão no 
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calendário e uma consideração maior para os que já estão aqui. O Reitor esclarece que 

foram preenchidas metade das vagas na primeira chamada, o que já é padrão, e que espera 

na segunda chamada completar o restante das vagas, apenas com algumas lacunas em 

algum curso. Diz que estão com dois semestres atrasados e que recuperar esse calendário é 

bastante difícil. Há a possibilidade de reduzir os dias letivos sem reduzir a carga horária, o 

que significa concentrar mais atividades em um espaço menor de tempo. O Reitor passa a 

palavra para a professora Marina, pró-reitora de graduação. A Prof. Marina informa que o 

início das atividades está marcada para início no dia vinte e seis de fevereiro e até o dia 

dois de março, seria uma semana de acolhimento aos alunos. O calendário prevê reposição, 

pois as atividades seriam para o semestre 2017.0, concomitante com 2018.1. Diz que não 

há como recuperar o tempo perdido e que estão pensando num calendário que tenha menor 

prejuízo para todos. A proposta é de calendários com cem dias letivos para cada semestre. 

Esclarece que em reunião na Câmara de Graduação ficou acordado que a situação dos 

veteranos que precisam se formar seria negociada entre os cursos e Laboratórios que 

ofertam as disciplinas, e para isso solicitou o empenho dos coordenadores para diminuir as 

dificuldades, como quebras de pré-requisitos quando possível, disciplinas ofertadas fora do 

período e a possibilidade de períodos especiais. O Reitor esclarece o trâmite do calendário. 

Diz que as Câmaras de Graduação elaboram, a SECACAD consolida e o COLAC debate e 

aprova. O Reitor faz a leitura dos ofícios recebidos  da ADUENF e do SINTUPERJ. O  

SINTUPERJ esclarece em sua carta que os técnicos permanecerão em greve até que uma 

nova assembleia decida o contrário, e solicita  ampla divulgação nos colegiados para que 

os conflitos que se iniciam, devido ao término da greve dos docentes, não criem um 

ambiente de divergências improdutivas. A ADUENF em seu ofício informa que no dia sete 

de fevereiro foi aprovado o encerramento da greve e a entrada em estado de greve, 

manifestando a preocupação com a segurança no retorno às aulas. O Prof. Olney informa 

que os alunos que entraram em 2017 estão sem CR e que por esse motivo a Câmara de 

Extensão aprovou uma exceção baseada em casos omissos e  irão considerar como se os 

alunos estivessem cursando para poderem solicitar bolsas. Ainda com a palavra o Prof. 

Olney informa que foi criada uma comissão de acompanhamento de cotistas que se reunirá 

semestralmente e será acionada sempre que necessário. O Reitor esclarece que a PROPPG 
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também está atenta à situação dos alunos sem CR e irá adotar os mesmos procedimentos 

da PROEX. A Profª Eliana informa que está previsto o lançamento de um novo edital do 

PIBID em março, inclusive o de residência pedagógica, que é uma proposta de 

modernização do PIBID. O Prof. Marcelo Gantos lamenta a ausência dos representantes 

dos técnicos no CONSUNI para discutir sobre o retorno. Diz que o fato de adiarem para 

dezenove de fevereiro a assembleia que deliberará sobre a possibilidade de encerramento 

da greve, demonstra uma falta de sensibilidade acadêmica e social muito grande e que ele 

como gestor se sente muito ferido com essa decisão. Espera que os demais companheiros 

compreendam sua decisão, que é radical, mas que é hora de começar a agir conforme as 

normas. Os técnicos deveriam estar nessa reunião para dialogar e chegar a um acordo de 

como irão retomar as atividades. A prorrogação dessa decisão para o dia dezenove traz 

uma série de prejuízos para gestão administrativa. O retorno às aulas sem a presença dos 

técnicos é uma situação muito grave. Diz que, então em função disso, como gestor, a partir 

do dia dezenove se não houver uma decisão favorável ao encerramento da greve, passará a 

usar o regimento que o outorga a possibilidade de lançar o código de ausência por greve. 

Pede que fique registrada sua indignação com a postura dos técnicos por estarem ausentes 

nesta reunião. Diz que faz dois anos que os técnicos administrativos não trabalham como 

“a gente” necessitaria para suprir as necessidades da administração. Temos alunos 

bolsistas, cedidos e um conjunto de pessoas que estão ajudando para que a instituição 

funcione. Os técnicos administrativos em sua grande maioria se omitem das suas 

responsabilidades. Pede para deixar isso registrado e vai assumir a responsabilidade o ônus 

e o bônus. Ainda com a palavra, o Prof. Marcelo acrescenta que se sente desonrado com 

essa situação. Os professores fizeram um esforço para na ultima assembleia sair da greve 

por unanimidade, apesar das condições, pois a sociedade clama para voltarmos a ocupar 

nossos lugares. Agradece aos técnicos que tem cooperado na administração, mas lamenta 

pela grande maioria que se omite. Prof. Manuel Vasquez diz que se forem olhar, muitos 

professores também ser ausentam e participam pouco. Acrescenta que há professores com 

baixa produtividade acadêmica e os que descumprem a DE e que por esse motivo não 

devem apontar apenas para uma categoria. Conclui que a  Universidade como um todo está 

desmotivada e que precisamos recuperar o brilho, ao invés de apontar para o outro e que 
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não é o momento de achar culpados. Como último informe o Reitor diz que finalmente a 

FUNDENOR foi credenciada junto a SECTIDS como Fundação de Apoio as 

Universidades Estaduais. Acrescenta que foi uma batalha de dois anos para que chegasse a 

esse resultado, o que dará a UENF uma maior tranquilidade. O Reitor passa para o 

segundo item da pauta: Aprovação das atas das 220ª, 221ª e 222ª reuniões do 

CONSUNI. Todas aprovadas por unanimidade. O Reitor passa para o terceiro assunto da 

pauta: Conclusão do Estágio Probatório do Prof. Nilo Lima de Azevedo. Lembra que o 

momento de conclusão dos estágios probatórios tem que ser encarado com seriedade, pois 

se perdermos a oportunidade não teremos outra. Esse é o momento que o estatuto garante a 

análise dos servidores. Não havendo manifestação o estágio do professor Nilo é aprovado 

por unanimidade. O Reitor pede aplausos para o professor, que é um bom exemplo de 

servidor. O Reitor passa para o quarto assunto da pauta: Enquadramento de Docente – 

Prof. Antônio Carlos da Gama Rodrigues. O Reitor lembra que a administração da 

UENF está seguindo todas as normas solicitadas e que os enquadramentos têm seguido 

com o parecer da ASJUR, mas que a Casa Civil não tem publicado os enquadramentos. 

Informa que conforme a comissão de enquadramentos o professor será enquadrado na 

faixa XIX, padrão V, a partir de 20/04/17.  Não havendo manifestação, coloca em votação. 

Aprovado por unanimidade. O Reitor passa para o quinto assunto da pauta: Solicitação de 

Afastamento Parcial – Profª Milene Nogueira Teixeira. O Reitor esclarece que o 

COLAC não enquadrou o caso como pós-doutorado e tratou  a licença como uma liberação 

parcial para realizar treinamento. O Reitor coloca em discussão. O Prof. Marcelo Gomes 

diz que nos afastamentos para pós-doutorado, no retorno, o professor é obrigado a 

permanecer na instituição pelo dobro do tempo em que ficou afastado para o pós-

doutorado. No caso da Profª Mylene, no processo, alegam que não há esse compromisso, 

por ser afastamento parcial. O Prof. Carlos Eduardo concorda com o Prof. Marcelo Gomes 

e acrescenta que isso poderia ser usado por outro professor para trabalhar em outra 

instituição, já que não há norma que regule isso. A Profª Daniela concorda com os 

conselheiros, acrescentando que o pedido deveria ter outro direcionamento, talvez um 

treinamento, para evitar problemas futuros. O Prof. Alexandre Pio propõe que o 

documento retorne e seja enquadrado nas normas. Libera 100% ou não. O Reitor esclarece 
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que não há parecer jurídico no processo. A Profª Eliane esclarece que a professora solicitou 

o afastamento parcial no Laboratório, que questionou se ela daria conta. A professora 

Mylene respondeu que sim e o Laboratório aprovou. O Reitor encaminha a seguinte 

proposta: Solicitar o parecer da ASJUR sobre a legalidade da liberação parcial e  retornar 

ao CONSUNI. Aprovada a proposta. O Reitor passa para o sexto assunto da pauta: 

Solicitação de Licença com Vencimento do TNS Laércio Lopes Martins para cursar 

pós-doutorado. O Prof. Alexandre Pio informa que no processo há parecer favorável da 

ASJUR e o Reitor esclarece que a legislação da UENF é omissa em relação a esse tipo de 

licença para os técnicos. Coloca o afastamento em votação. Aprovado. O Prof. Rodrigo 

sugere que essas situações, quando provocadas sejam regulamentadas. Os conselheiros 

discutem  sobre a segurança no campus quando do retorno as aulas e o Reitor diz que no 

dia vinte e sete de fevereiro vai acontecer o pregão da segurança e que há a possibilidade 

de retorno do PROEIS. Com a palavra, a representante dos técnicos Telma, diz que o Prof. 

Marcelo Gantos se antecipou em avaliar a assembleia dos técnicos que ainda vai acontecer 

e que tem que ser respeitada no seu tempo. Pede respeito a decisão dos técnicos. O Prof. 

Marcelo Gantos esclarece que não tem restrição particular em relação aos técnicos. Diz 

que a UENF está em um momento delicado, em situação precária e que há a necessidade 

de cooperação dos técnicos nesse momento. Acrescenta que o desabafo não foi contra a 

categoria, mas contra os ausentes. O Prof. Herval sugere que o Reitor não hesite chamar 

um CONSUNI extraordinário para rediscutir como vão voltar à normalidade. Nada mais 

havendo a tratar, o Reitor encerrou a reunião às dez horas e trinta e cinco minutos. 

              

           Prof. Luis Passoni                                                          Tânia Virgínia de Souza e Silva 

                   Reitor                                                                          Secretária ad hoc 

 


