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Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, na Sala Multimídia do Centro de 1 

Ciências do Homem, às oito horas e cinquenta e cinco minutos, realizou-se a ducentésima trigésima 2 

segunda reunião ordinária do Conselho Universitário da Universidade Estadual do Norte 3 

Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, com as seguintes presenças: Prof. Luis Passoni - Reitor, que 4 

presidiu a reunião; Prof.ª Teresa Peixoto Faria - Vice-Reitora; Profª. Rosana Rodrigues - Pró-Reitora 5 

de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª. Marina Satika Suzuki - Pró-Reitora de Graduação; Prof. Olney 6 

Vieira da Mota - Pró-Reitor de Extensão;  Prof. José Frederico Straggiotti Silva -  Diretor do CCTA; 7 

Profª. Kátia Valevski Sales Fernandes - Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira - Diretor do 8 

CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos - Diretor do CCH; Prof. Manuel Vasquez Vidal Junior - 9 

Representante dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Prof. Márcio Manhães Folly - Representante dos 10 

Chefes de Laboratórios do CCTA; Prof.ª Cláudia Lopes Prins - Representante dos Chefes de 11 

Laboratórios do CCTA; Prof. Omar Eduardo Bailez - Representante dos Chefes de Laboratórios do 12 

CCTA; Prof. Eder Dutra de Resende - Representante dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Prof. 13 

Renato Augusto DaMatta - Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; Prof.  João Carlos de 14 

Aquino Almeida - Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; Prof. Gustavo de Castro Xavier 15 

- Representante  dos Chefes de Laboratórios do CCT; Prof. Edson Corrêa da Silva - Representante  dos 16 

Chefes de Laboratórios do CCT; Prof. Rodrigo da Costa Caetano - Representante dos Chefes de 17 

Laboratórios do CCH; Prof. Leonardo Rogério Miguel - Representante dos Chefes de Laboratórios do 18 

CCH; Profª Eliana Crispim França Luquetti - Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Prof. 19 

Nilo Lima de Azevedo - Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Prof.ª Olga Lima Tavares 20 

Machado - Representante dos docentes titulares do CBB;  Prof. Ruben Jesus Sanchez Rodrigues - 21 

Representante dos docentes titulares do CCT;  Prof. Carlos Henrique Medeiros de Souza - 22 

Representante dos Docentes Associados do CCH; Sr. Nelielson Manhães Pessanha - Representante dos 23 

Técnicos-Administrativos do CCH;  Sr. Evandro Francisco Marques Vargas - Representante Discente 24 

da Pós-Graduação; Sr. Lucas Murara Francelino - Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- 25 

Informes; 2- Aprovação da ata da 231ª reunião do Conselho Universitário; 3- Parecer sobre revalidação 26 

de diploma do Sr. Fernando Tellechea (CI CCTA/LMGV nº 15/18); 4- Concursos públicos: 4.1- 27 

Professor Associado do LFBM/CBB (Processo E-26/009/433/2018); 4.2- Professor Associado do 28 

LCA/CBB (Processo E-26/009/100140/2018); 4.3- Professor Associado do LAMAV/CCT (Processo 29 
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E-26/009/100153/2018); 5- Afastamento do país para realização de estágio sênior do Prof. Gustavo 30 

Lazzaro Rezende (Processo E-26/009/706/A/2018); 6- Sugestão de alteração da Resolução CONSUNI 31 

nº 07/2011 (CI PROPPG 124/2018); 7- Normas de utilização do Centro de Convenções da UENF 32 

(Processo E-26/009/439/2016); 8- Requerimento do aluno Marcio Chaves Meira Rocha (Protocolo 33 

2018-2623). O Prof. Luis Passoni iniciou a reunião com os informes. Informou que algumas salas 34 

foram bloqueadas pela Justiça Eleitoral e serão liberadas na segunda-feira à tarde. Não houve mais 35 

incidentes na comunicação entre a Reitoria e o Tribunal Regional Eleitoral. Houve uma nova 36 

fiscalização do TRE, de acordo com os termos combinados entre o TRE e a UENF. Na ocasião estava 37 

acontecendo um debate na Universidade, não campanha eleitoral. Houve uma denúncia ao TRE sobre 38 

uma postagem feita pelo cidadão Luis Passoni em seu perfil particular em uma rede social. O TRE 39 

concluiu como lícita a manifestação pessoal em instrumento pessoal. O Prof. Raul Palacio observou 40 

que o cidadão que fez a denúncia não faz parte da UENF. O Prof. Luis Passoni disse que algumas 41 

denúncias recebidas pela Ouvidoria da UENF estão bem instruídas, enquanto outras não. As denúncias 42 

devem oferecer informações necessárias para sua apuração. O Prof. Luis Passoni disse que o 43 

candidato a vice-governador Comte visitou a UENF. Os reitores da UENF, UERJ e UEZO reuniram-se 44 

com o candidato a governador Witzel no Rio de Janeiro. O candidato Witzel não foi categórico em 45 

assegurar os duodécimos na execução do orçamento para as Universidades Estaduais. Continuou 46 

dizendo que a UENF entrou com representação junto ao Ministério Público para que o Estado efetive o 47 

pagamento dos duodécimos. Deixa claro que a representação é contra o atual governo, não o próximo, 48 

pois será preciso negociar com o próximo governo essa questão. Sobre a execução orçamentária, 49 

empenhamos as despesas com base na cota financeira, depois liquidamos e emitimos uma 50 

programação de desembolso. Até maio deste ano a cota financeira disponibilizada era insuficiente para 51 

os gastos normais da UENF, acumulamos despesas liquidadas sem emissão das PD correspondentes. A 52 

partir de maio passamos a receber uma cota maior. Ficamos até julho emitindo PDs de despesas 53 

liquidadas entre janeiro e abril e em agosto sobrou um pouco de recurso para comprar materiais de 54 

consumo e retomamos a execução dos contratos. O orçamento está sendo cumprido da maneira antiga, 55 

sem repasse de dinheiro para a conta dos duodécimos da UENF. O Prof. Manuel Vasquez perguntou 56 

sobre a recomposição do quadro docente. O Prof. Luis Passoni relatou que o candidato Witzel disse 57 

que isso depende da arrecadação do Estado e o candidato Comte disse que as Universidades poderão 58 

alocar os duodécimos como quiser. Passou aos demais itens da pauta. Item 2: Retirado da pauta. Item 59 

3: Aprovado por unanimidade. Item 4: A Prof.ª Kátia Valevski questionou a recomendação da 60 

Assessoria Jurídica. Disse que temos que ter cuidados com preciosismos, estamos ficando com menos 61 
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professores na Universidade. O Prof. Marcelo Gantos disse que os pareceres não estão alinhados com 62 

as demandas da instituição. O Prof. Luis Passoni disse que isso está sendo tratado com a Assessoria 63 

Jurídica e ponderou que a relação com esta tem melhorado. Deliberação em bloco. Aprovados por 64 

unanimidade. Item 5: A Prof.ª Olga Machado esclareceu que o professor tem bolsa CAPES. O 65 

afastamento tem duração de um ano e inicia em novembro. O professor fez a solicitação em julho. 66 

Trata-se de uma homologação de aprovação “ad referendum”. Aprovado por unanimidade. Itens 6 e 67 

7: Não houve quórum qualificado para apreciação destes itens. Item 8: A Prof.ª Marina Suzuki 68 

relatou o caso. O aluno está cursando Química pela sétima vez e Biologia dos Vegetais Superiores pela 69 

quinta vez. Ingressou na universidade em 2009. A Câmara de Graduação rejeitou o recurso por causa 70 

do histórico, não haveria tempo hábil para ele terminar o curso. O Colegiado Acadêmico também 71 

rejeitou o recurso. O aluno procurou a assistência social da Universidade, pois foi diagnosticado com 72 

TDAH e apresentou laudo médico. O Prof. Manuel Vasquez disse que foi procurado pelo aluno e 73 

pela assistente social, o aluno descobriu a doença tardiamente. Após o descobrimento ele passou a ter 74 

direitos e desde então teve poucas oportunidades, ponderou que o quadro de excepcionalidade deve ser 75 

considerado pelo Conselho Universitário. A Prof.ª Kátia Valevski disse que teve experiência com 76 

esse aluno, hoje ele é um estudante que tem conhecimento da matéria, mas tem dificuldades para 77 

escrever. É aplicado, procura os professores todos os dias. O Prof. Márcio Folly disse que conheceu 78 

dois alunos com problemas similares, ponderou que há alunos com diversas deficiências e que se 79 

preocupa com estes alunos. O Prof. Carlos Henrique disse que é papel da Universidade incluir a 80 

todos, se há problemas temos que contornar, não possuímos estrutura, mas nossa missão é formar os 81 

profissionais. O mercado regula essas questões depois. Disse que ponderou os argumentos da Prof.ª 82 

Kátia, o laudo médico, as novas informações apresentadas, e que devemos acreditar nos nossos alunos. 83 

O Prof. Manuel Vasquez disse concordar com esse entendimento. O mercado faz sua própria 84 

regulação, há diversas maneiras de se inserir nele, existem diferentes áreas de atuação. O CCTA já teve 85 

um aluno cego, e várias pessoas achavam que ele não conseguiria atuar profissionalmente, questionou 86 

se pessoas que não atuam profissionalmente seriam impedidas de estudar. Afirmou que o nosso papel é 87 

educar. Existem direitos que devem ser observados. O Prof. Ruben Sanchez disse que retirar a 88 

oportunidade do aluno é algo negativo e que precisamos rever nosso processo educacional. O Prof. 89 

Olney Motta disse que concorda com o que foi dito pelos conselheiros. Lembrou que uma aluna 90 

disléxica formou-se em medicina veterinária, lembrou também que já tivemos um aluno autista e que 91 

temos obrigação de acolher estes alunos. O Prof. Raul Palacio disse que teve contato maior com 92 

situações específicas na Reitoria. Situações de câncer, surto de agressividade, depressão, perdas na 93 
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família. A Universidade não consegue dar solução para esses problemas. Precisamos de ferramentas 94 

para detectá-los. Há alunos que pensam em suicídio. Não em outras universidades, são alunos da 95 

UENF! Temos um convênio de atendimento psicológico com a Universidade Federal Fluminense, 96 

porém não está suprindo a nossa demanda. O Prof. João Almeida disse que devemos considerar a 97 

subjetividade do caso. Não podemos ser levianos com as dificuldades do discente, também não 98 

podemos conceder tratamento pedagógico diferenciado com leviandade. Devemos considerar que ele 99 

está com dificuldades em uma ou duas disciplinas. Devemos avaliar a métrica pedagógica, conceder 100 

uma nova tentativa em condições diferentes das atuais. O Prof. Carlos Henrique observou que 101 

metade do tempo desta reunião foi dedicada a este item da pauta. O Prof. Luis Passoni ponderou que 102 

o Conselho Universitário tem dado atenção para os recursos dos alunos e isso é salutar. Lembrou-se de 103 

um aluno em situação similar que se formou e atualmente faz mestrado. Em deliberação, o recurso foi 104 

aprovado com dezenove votos a favor, cinco contra e uma abstenção. O Prof. Luis Passoni agradeceu 105 

a presença de todos e encerrou a reunião às dez horas e quinze minutos. 106 

 

              

           

Prof. Luis Passoni                                                               

Reitor 

Lucas Murara Francelino                                                                               

Secretário ad hoc 

 
 


