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ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 2 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 3 

 4 

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e dezoito, no auditório 4 do Centro de 5 

Convenções, às nove horas, realizou-se a ducentésima vigésima sexta reunião extraordinária 6 

do Conselho Universitário da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – 7 

UENF, com as seguintes presenças: Prof. Luis Passoni – Reitor, que presidiu a reunião;  Profª. 8 

Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; Profª. Rosana Rodrigues -    Pró-Reitora de 9 

Pesquisa e Pós-Graduação; Profª. Marina Satika Suzuli –  Pró-Reitora de Graduação; Prof. 10 

Olney Vieira da Mota -  Pró-Reitor de Extensão;  Prof. José Frederico Straggiotti Silva –  11 

Diretor do CCTA; Profª. Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Gustavo de 12 

Castro Xavier, representando o Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do 13 

CCH; Pedro César da Costa Soares – Diretor Geral Administrativo; Prof. Manuel Vazquez 14 

Vidal Junior – Representante dos chefes de Laboratórios do CCTA; Prof. ª Cláudia Lopes Prins 15 

- Representante Suplente dos Chefes de Laboratórios do CCTA;  Prof. Omar Eduardo Bailez  - 16 

Representante dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Profª Célia Raquel Quirino - 17 

Representante Suplente dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Prof. Milton Masahiko 18 

Kanashiro - Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; Prof. Marcelo Trindade 19 

Nascimento - Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB Prof. Renato Augusto 20 

DaMatta - Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; Prof. João Carlos de Aquino 21 

Almeida - Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; Prof.ª Maria Raquel Garcia Veja 22 

- Representante Suplente dos Chefes de Laboratórios do CCT; Prof. Herval Ramos Paes Junior 23 

- Representante dos Chefes de Laboratórios do CCT;  Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre - 24 

Representante dos Chefes de Laboratórios do CCT; Profª. Jacqueline Magalhães R. Cortes - 25 

Representante dos Chefes de Laboratórios do CCT;  Prof. Rodrigo da Costa Caetano -  26 

Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Prof.ª Luciane Soares da Silva - 27 

Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Prof. Leonardo Rogério Miguel - 28 

Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Profª. Eliana Crispim França Luquetti - 29 

Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Prof. Messias Gonzaga Pereira – 30 

Representante  dos Docentes Titulares do CCTA;  Prof. Ruben Jesus Sanchez Rodrigues - 31 

Representante dos Docentes Titulares do CCT; Prof. Arno Vogel - Representante dos Docentes 32 

Titulares do CCH; Prof.ª Luciana Rodrigues - Representante dos Docentes Associados do 33 
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CCTA; Prof. Juraci Aparecido Sampaio - Representante dos Docentes Associados do CCT;  34 

Profª. Verusca Moss S. dos Reis – Representante dos Docentes Associados do CCH ;  Sr. 35 

André Veloso Ferreira - Representante dos Técnicos-Administrativos do CCTA; Srª Maristela 36 

de Lima Dias - Representante dos Técnicos-Administrativos do CCT; Sr. Luiz Carlos dos 37 

Santos Pires - Representante dos Técnicos-Administrativos do CCH; Tânia Virgínia de Souza e 38 

Silva – Secretária ad hoc. Pauta: 1-Informes; 2- Colégio Agrícola; 3- Concessão de Títulos 39 

Honoríficos; 4- Proposta de alteração do § 3º do art. 6º da Resolução CONSUNI 01/2011. 40 

Às nove horas o Reitor informa que não há quórum qualificado para tratar da pauta e decide 41 

iniciar os informes. O Reitor informa que o Secretário de Ciência e Tecnologia agora também é 42 

o presidente da FAPERJ e que os cargos de diretor científico e diretor de tecnologia estão 43 

vagos, pois os mandatos venceram; Está tramitando na ALERJ a proposta de duodécimos para 44 

a FAPERJ e para o CECIERJ; Quanto aos duodécimos da UENF, diz que a impressão é que 45 

retrocedeu, pois o Estado continua insistindo em incluir salários no duodécimo. Estão 46 

conversando com a OAB para tratar do assunto através das vias judiciais. O Reitor passa a 47 

palavra para a Prof.ª Rosalee que informa ter sido publicada a criação da Universidade da 48 

Terceira Idade da UENF e que é uma grande vitória. Diz que a ALERJ aprovou e pediram para 49 

enviar a programação para verem o custeio e que a proposta é fazer o trabalho integrando todos 50 

os Centros da Universidade. O Prof. Marcelo Gantos fala que o projeto ganhou uma dimensão 51 

maior e que isso implica que seja rapidamente regimentado e institucionalizado. Pede para 52 

criarem uma comissão para colocar o projeto em funcionamento o mais rápido possível. O 53 

Prof. Olney diz que sempre houve interesse político com envolvimento municipal nisso. A 54 

Prof.ª Rosalee fala que nunca teve interesse em transformar o grupo da terceira idade em voto, 55 

mas agradece a participação dos políticos, pois o projeto poderia continuar engavetado e que 56 

agora é a hora de criar as estruturas para apresentar ao governo. O Reitor diz que a exemplo do 57 

duodécimo, a segunda fase é difícil e pede que a Prof.ª Rosalee envie os documentos relativos 58 

ao programa para que possa enviar ao COLEX e depois ser debatido na Câmara de Extensão e 59 

após isso trazer para discussão no CONSUNI. A Prof.ª Rosalee sugere que o CCH prepare o 60 

projeto pedagógico. O Reitor informa que primeiro deverá ser enviado ao COLEX que enviará 61 

aos Diretores de Centros e com isso o CCH terá a liberdade de preparar o documento no âmbito 62 

do CCH. O Prof. Olney sugere que a Prof.ª Rosalee seja convidada para passar as informações 63 

nos Conselhos de Centros. O Reitor fala sobre as ausências no CONSUNI. Pede para 64 

observarem o Regimento do CONSUNI e diz que as justificativas de ausências  serão trazidas 65 
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ao CONSUNI para aprovação. Fala que a intenção do governo é acabar com o Colégio 66 

Agrícola e que o CONSUNI não pode continuar postergando a discussão sobre o assunto. 67 

Informa que vai convocar outra reunião para a próxima terça-feira dia vinte e nove com a 68 

mesma pauta pela terceira vez. O Prof. Marcelo Gantos pede que o Prof. Marcelo do Colégio 69 

Agrícola fale sobre o assunto. Com a palavra o Prof. Marcelo diz que assumiu a direção da 70 

escola em janeiro deste ano, quando tomou conhecimento sobre o projeto de transição. Diz que 71 

não é só a UENF que está interessada na Escola Agrícola, pois são 150 hectares de terra muito 72 

valorizados. A escola tem sessenta e três anos de vida e tem uma estrutura de ensino sólida. 73 

Está rodeada por comunidades no extremo do risco social. Fala que não vão deixar a escola 74 

fechar e que seria melhor ser incorporada pela UENF para num primeiro momento ser um 75 

colégio técnico e depois um colégio de aplicação. Diz que em termos de custos será irrelevante 76 

para UENF e que a estrutura é alto gerida, Menciona a carência de professores na área técnica 77 

agropecuária. Finaliza dizendo que não vê transtornos para UENF e que a possibilidade de 78 

ganhos será maior. O Prof. Marcelo passa a palavra para a Prof.ª  Vitória , também do Escola 79 

Agrícola, que diz que o assunto começou a ser discutido em 2011 e que o caminho mais natural 80 

seria vincular a escola a UENF. Diz que um colégio de aplicação para UENF deveria ser 81 

encarado como uma conquista. Fala que o plano de carreira dos servidores da escola é um dos 82 

melhores e que precisam resolver isso para saber quais ações tomar, pois não vão desistir da 83 

escola. Diz que o processo de transferência das terras, que corre por fora, preocupa, pois o 84 

CONSUNI pode resolver que não é hora de incorporar a escola mais que quer ficar com as 85 

terras por causa das pesquisas. Precisam da definição para poder discutir outro caminho. O 86 

Prof. Raul, chefe de gabinete, esclarece que o ensino fundamental da escola seria incorporado 87 

pela prefeitura de Campos e a UENF assumiria o ensino médio técnico. O Prof. Pio Viana fala 88 

que as atividades do laboratório dele são feitas na escola e que tem uma estrutura enorme lá. 89 

Diz que será uma enorme satisfação receber o curso técnico em agropecuária e que a 90 

transferência para a UENF só trará benefícios. A Prof.ª Eliana Crispim esclarece o fato de 91 

terem dito que o CCH seria contra a incorporação. Diz que haviam dito que os professores do 92 

curso de pedagogia assumiriam o ensino fundamental e que na ocasião não tinham condições 93 

para isso. O Prof. João lembra que no conceito de Darcy Ribeiro a UENF teria um ensino 94 

fundamental. Fala da luta para UENF ter um colégio de aplicação, e mesmo que não seja 95 

implementada agora, é uma necessidade e a luta deve ser de todos. A Prof.ª Teresa fala da 96 

importância da manutenção da escola e sua história e que preservá-la é o papel social da UENF. 97 
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O Reitor fala sobre o peso orçamentário da incorporação da escola. Diz que a escola já tem seu 98 

plano político pedagógico e que seu plano de carreira é melhor que o da UENF. O Reitor 99 

encerra a reunião às dez horas e quarenta minutos, lamentando que não tenha havido quórum 100 

para discutir os assuntos da pauta. 101 

              102 

           Prof. Luis Passoni                                                          Tânia Virgínia de Souza e Silva 103 

               Reitor                                                                                      Secretária ad hoc 104 


