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ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 

 

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

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

quadragésima 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; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de 5 

Castro – Chefe de Gabinete; Profª. Maura da Cunha - Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; 6 

Profª. Marina Satika Suzuki - Pró-Reitora de Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta - Pró-Reitor 7 

de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. José Frederico Straggiotti - Diretor do CCTA; Prof.ª 8 

Jacqueline Magalhães Rangel Cortes - Diretora do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos - Diretor do 9 

CCH; Sr. Pedro Cesar da Costa Soares - Diretor da DGA; Prof. Manuel Vasquez Vidal Junior - 10 

Representante dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Prof.ª Paula Alessandra DiFilippo - 11 

Representante dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Prof. Alexandre Pio Viana - Representante 12 

dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Prof. Omar Eduardo Bailez - Representante dos Chefes de 13 

Laboratórios do CCTA; Prof. Eder Dutra de Resende - Representante dos Chefes de Laboratórios 14 

do CCTA; Prof. Milton Masahiko Kanashiro - Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; 15 

Prof. Marcelo Trindade Nascimento - Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; Prof. 16 

Renato Augusto DaMatta - Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; Prof. João Carlos 17 

de Aquino Almeida - Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; Prof. Enrique Medina 18 

Acosta - Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; Prof. Gustavo de Castro Xavier - 19 

Representante  dos Chefes de Laboratórios do CCT; Prof.ª Maria Giardinieri de Azevedo - 20 

Representante  dos Chefes de Laboratórios do CCT; Prof.ª Maria Gertrudes A. Justi da Silva - 21 

Representante  dos Chefes de Laboratórios do CCT; Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre - 22 

Representante dos Chefes de Laboratórios do CCT; Prof. Rodrigo da Costa Caetano - 23 

Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Prof.ª Luciane Soares da Silva - 24 

Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Prof. Leonardo Rogério Miguel - 25 

Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Prof.ª Eliana Crispim França Luquetti - 26 

Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Prof. Nilo Lima de Azevedo - Representante 27 

dos Chefes de Laboratórios do CCH; Prof.ª Olga Lima Tavares Machado - Representante dos 28 

Docentes Titulares do CBB; Prof. Ruben Jesus Sanchez Rodrigues - Representante dos Docentes 29 

Titulares do CCT; Prof.ª Isabel Cândia Nunes da Cunha - Representante dos Docentes Associados 30 

do CCTA; Prof. Jorge Hernandez Fernandez - Representante dos Docentes Associados do CBB; 31 

Prof. Sebastião Décio Coimbra de Souza - Representante dos Docentes Associados do CCT; Prof. 32 

Carlos Henrique Medeiros de Souza - Representante dos Docentes Associados do CCH; Sr. André 33 

Veloso Ferreira - Representante dos Técnicos e Administrativos do CCTA; Sra. Marlene 34 

Flauzindo dos Santos - Representante dos Técnicos e Administrativos do CBB; Sra. Maristela de 35 

Lima Dias - Representante dos Técnicos e Administrativos do CCT; Sr. Nelielson Manhães 36 
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Pessanha - Representante dos Técnicos-Administrativos do CCH; Sr. Lucas Murara Francelino - 37 

Secretário ad hoc. Tratou-se da pauta: 1- Informes; 2- Aprovação de atas: 231ª, 238ª e 239ª 38 

reuniões; 3- Homologação do Resultado da Eleição de Reitor e Vice-Reitor da UENF; 4- 39 

Avaliações de desempenho e qualidade de docentes - Estágio Probatório; 5- Enquadramento e 40 

progressões de docentes; 6- Prorrogação do período de afastamento do país para estágio sênior do 41 

Prof. Gustavo Lazzaro Rezende - Homologação de aprovação ad referendum (Processo E-42 

26/009/706/A/2018); 7- Afastamento do país para estágio sênior do Prof. Fábio Cunha Coelho 43 

(Processo E-26/009/118/2019); 8- Concurso Público para Professor Associado do LEEL/CCH 44 

(Processo E-26/009/1007/2108); 9- Concurso Público para Professor Titular do LBCT/CBB 45 

(Processo E-26/009/994/2019); 10- Projeto pedagógico de curso de graduação: Licenciatura em 46 

Física (Processo E-26/009/594/2018); 11- Projeto pedagógico de curso de graduação: Licenciatura 47 

em Ciências Biológicas (Processo E-26/009/730/2018); 12- Mudança dos nomes dos cursos de 48 

mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Vegetal; 13- Proposta de 49 

Criação do Programa de Pós-Graduação em Clima e Energia (Processo E-26/009/873/2019); 14- 50 

Ofício TCE SSE/CSO 26456/2019 (Processo TCE/RJ 115.718-8/2018); 15- Análise da proposta 51 

de alteração da Lei Estadual 4.800/2006 (Processo E-26/009/100499/2018); 16- Assuntos 52 

diversos. O Prof. Luis Passoni iniciou a reunião colocando em deliberação a alteração da ordem 53 

da pauta, invertendo os itens 2 e 3, aprovada por unanimidade. Item 3: O Prof. Luis Passoni 54 

colocou em apreciação a ata do resultado do primeiro turno das eleições para Reitor e Vice-Reitor 55 

da UENF. A chapa 10 recebeu 41,70% dos votos e as chapas 11 e 12 receberam 28,50% dos votos 56 

cada. Pelos critérios de desempate a chapa 11 foi ao segundo turno. Em deliberação, a 57 

homologação do resultado do primeiro turno foi aprovada com duas abstenções. O Prof. Luis 58 

Passoni colocou em apreciação a ata do resultado do segundo turno das eleições. A chapa 10 59 

recebeu 51,25% dos votos e a chapa 11 recebeu 48,04% dos votos, sendo eleita a chapa 10. Em 60 

deliberação, a homologação do resultado do segundo turno foi aprovada com duas abstenções. 61 

Houve uma salva de palmas para Reitor eleito, Prof. Raul Palacio, e para a Vice-Reitora eleita, 62 

Prof.ª Rosana Rodrigues. O Prof. Jorge Fernandez disse estar falando pela comissão eleitoral e 63 

relatou que a contagem manual dos votos e o envolvimento do CEDERJ demandaram os membros 64 

da comissão física e psiquicamente. Propôs que se crie um rito de passagem de documentos e 65 

informações entre as comissões eleitorais. Falou da necessidade do uso de novas tecnologias no 66 

processo eleitoral e de novas formas de realizar os trabalhos visando maior participação dos 67 

alunos. A Prof.ª Maura da Cunha disse que a Prof.ª Rosana Rodrigues gostaria de estar presente, 68 

porém está em Brasília, participando de reunião no CNPq. Parabenizou a comissão eleitoral e 69 

observou que as urnas eletrônicas não foram disponibilizadas para a UENF, pois estavam sendo 70 

usadas nas eleições do Conselho Tutelar. Disse que há um trabalho no sentido de incluir os 71 

membros do CEDERJ na Universidade. O Prof. Luis Passoni propôs a inclusão do item 17: 72 

Moção de repúdio ao desmonte das agências federais de fomento, frente à ameaça à CAPES e ao 73 

CNPq. A moção foi aprovada com uma abstenção. O Prof. Enrique Medina perguntou quais 74 

são as normas para festas em campo aberto na Universidade. O Prof. Luis Passoni disse que o 75 

DCE pediu autorização para cercar a área da festa no dia 26 de outubro. O Prof. Enrique Medina 76 



 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação  

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

 

REITORIA 
 

 

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - 28013-602 
Tel.: (22) 27239-7002 E 2739-7003 - - correio eletrônico: reitoria@uenf.br 

 

disse que a festa seria em campo aberto. O Prof. Luis Passoni disse que o DCE enviou um ofício 77 

comprometendo-se a cercar a área e colocar uma equipe de seguranças e ponderou que é salutar 78 

que os estudantes façam eventos de confraternização. O Prof. Omar Bailez perguntou sobre o 79 

andamento de concursos, inclusive o do Laboratório de Entomologia e Fitopatologia. Disse que 80 

não consegue obter informações. Disse que a UENF recebeu quinhentos computadores, porém 81 

ainda não chegaram aos Centros. Questionou os critérios de distribuição e disse que isso deveria 82 

passar pelos Conselhos de Centro. O Prof. Luis Passoni disse que vai levantar a informação sobre 83 

o concurso do LEF e transmitir ao Prof. Omar. Disse que o critério de distribuição dos 84 

computadores é priorizar a substituição dos equipamentos mais antigos, conforme a capacidade de 85 

trabalho da Gerência de Informação da UENF, mas que todas as solicitações já apresentadas serão 86 

atendidas.   Item 2: Ata da 231ª reunião: Aprovada com cinco abstenções. Ata da 238ª reunião: O 87 

Prof. Sebastião Décio, a Prof.ª Isabel da Cunha e o Prof. Enrique Medina solicitaram modificações 88 

em suas falas. Aprovada com três abstenções. Ata da 239ª reunião: Aprovada por unanimidade. 89 

Item 4: Aprovado por unanimidade. O Prof. Sebastião Décio disse que há casos de estágio 90 

probatório pendentes de apreciação desde 2016, e que há vários colegas dele nessa situação. 91 

Perguntou qual a dificuldade em apreciar isso. O Prof. Luis Passoni disse que a Comissão de 92 

Carreira Docente está funcionando normalmente e que a Comissão Central de Carreira Técnico-93 

Administrativa foi recomposta recentemente. Disse que a CCD não relatou dificuldades e que vai 94 

verificar o caso do Prof. Sebastião Décio. Item 5: O Prof. Enrique Medina disse que tem 95 

dúvidas quanto ao procedimento. Disse que há um despacho da presidente da CCD que tem 96 

impacto neste item da pauta, e que há um histórico de conflito entre a Portaria e a Lei. O Prof. 97 

Luis Passoni disse que isso fará parte da discussão do Plano de Cargos e Vencimentos, que está 98 

na pauta de hoje. O Prof. Carlos Henrique disse que não podemos prejudicar os casos em 99 

apreciação. O Prof. Sebastião Décio disse que identificou erros graves, que são reconhecidos pela 100 

presidente da CCD. Disse que entrou com recurso, pois pessoas foram prejudicadas. Disse que as 101 

exigências são demasiadas. O Prof. Ruben Sanchez manifestou preocupação com o rumo da 102 

discussão. Disse que estamos tratando de conceitos amplos e que concorda com o Reitor. O Prof. 103 

Luis Passoni disse que a CCD sugeriu alteração do anexo para deixar claro o critério. Casos 104 

pregressos devem ser analisados à luz da Lei vigente à época. O processo do Prof. Sebastião Décio 105 

está tramitando e há possibilidade de recursos, inclusive ao CONSUNI. Há ainda a possibilidade 106 

de se acionar a Justiça comum. O Prof. Luis Passoni colocou em deliberação os enquadramentos 107 

e progressões aprovados pela CCD. Aprovado com duas abstenções. Item 6: Aprovado por 108 

unanimidade. Item 7: Aprovado por unanimidade. Item 8: Aprovado por unanimidade. Item 9: 109 

O Prof. Alexandre Viana disse que houve definição de critério para isenção da taxa de inscrição 110 

no concurso, que é estar cadastrado no CadÚnico. Ponderou ser pertinente acrescentar isso no 111 

edital. Aprovado por unanimidade. Item 10: Aprovado por unanimidade. Item 11: Aprovado 112 

por unanimidade. Item 12: Aprovado por unanimidade. Item 13: O Prof. Ruben Sanchez disse 113 

que a o número de docentes é pequeno, que isso pode ser mal avaliado pela CAPES. A Prof.ª 114 

Maura da Cunha disse que o programa é de mestrado profissional, que comporta equipe menor, 115 

que não há curso como este na região, o que também é muito favorável, além de haver pareceres 116 
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interno e externo. O Prof. Enrique Medina disse que a iniciativa é única e inovadora e ponderou 117 

que há necessidade de termos pós-graduação profissional na Universidade. Em deliberação, 118 

aprovado por unanimidade. A Prof.ª Maria Gertrudes Justi agradeceu a confiança dos 119 

colegiados da UENF e também as sugestões recebidas. Disse que há apenas três cursos como este 120 

no Brasil, e nenhum é no Sudeste. Item 14: O Prof. Luis Passoni disse que houve uma auditoria 121 

do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro que apontou possíveis irregularidades nos 122 

contratos de jardinagem e de limpeza, argumentando que há servidores com atribuições similares 123 

às dos funcionários terceirizados. A Universidade argumentou que os servidores com função 124 

“campo” trabalham com pesquisas e os servidores auxiliares de serviços gerais fazem limpeza nos 125 

laboratórios de pesquisa. O TCE-RJ não aceitou os argumentos e recomendou a extinção dos 126 

quadros ou rescisão dos contratos terceirizados. A solução encontrada é alterar a descrição 127 

analítica das funções de “limpeza”, suprimindo o trecho “fazer varreduras e limpeza”, e de 128 

“campo”, suprimindo o trecho “trabalhos de jardinagem”. Em deliberação, as alterações foram 129 

aprovadas por unanimidade. Item 15: O Prof. Luis Passoni apresentou um arquivo com o texto 130 

original da Lei e com as alterações propostas pelas duas comissões. Disse que o CONSUNI é 131 

soberano para acatar ou não as propostas das comissões. Passou a ler os trechos da Lei que 132 

receberam propostas de modificação. Art. 3º, inciso XII: A proposta de modificação do termo 133 

“funcionário” por “servidor” foi aprovada. Art 3º. Inciso XIIIa: A inclusão do inciso foi 134 

aprovada. Art 3º, inciso XV. A inclusão foi rejeitada com uma abstenção. Art. 4º: A inclusão do 135 

parágrafo único foi aprovada por unanimidade. Art. 5º, parágrafo 3º: O Prof. Luis Passoni disse 136 

que a primeira proposta mantém a divisão entre professor associado e titular e a segunda proposta 137 

traz a fusão das duas carreiras. O Prof. Ruben Sanchez disse ser contra as duas propostas, pois a 138 

primeira limita a progressão sem concurso e a segunda faria com que um titular entre na UENF 139 

como associado, e isso limitaria a categoria. Disse que poderíamos definir a entrada em níveis 140 

diferentes para associado e titular. A Prof.ª Olga Tavares disse que é favorável à primeira 141 

proposta, pois a existência de dois quadros não impede a progressão, que poderia ocorrer por meio 142 

de banca externa. O Prof. Omar Bailez disse que esse ponto dividiu a comissão. Há duas posições 143 

entre os professores. A Lei não permite a progressão de associado para titular, a promoção só é 144 

possível no mesmo nível. Disse que na UERJ há apenas um quadro de professores. Ponderou que 145 

a questão do ingresso de professores titulares talvez seja uma limitação, e que a proposta foi 146 

elaborada pensando nos professores que já estão na UENF. Sugeriu a criação de um novo artigo 147 

para prever casos desse tipo. O Prof. Enrique Medina disse que haveria apenas um cargo, o de 148 

Professor. Quem já fez concurso teria possibilidade de progredir com todos os critérios, enquanto 149 

novos titulares entrariam por concurso. O Prof. Ruben Sanchez propôs modificar a proposta 150 

incluindo início de carreira diferenciado para associado e titular, senão nenhum titular terá vontade 151 

de vir para a UENF. O Prof. Alexandre Viana disse que na esfera federal só há concurso para 152 

docente, não há mais para titular. Caso o professor tenha alta expertise pode pedir enquadramento 153 

ou progressão. O Prof. Carlos Henrique disse que os Institutos Federais também são dessa 154 

maneira. Lembrou um caso na UENF onde o professor foi rapidamente para o nível XVII. O Prof. 155 

Ruben Sanchez disse que não vê problema, desde que se dê abertura para profissionais, para não 156 
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sermos protecionistas. Esclareceu que propõe que o associado entre no nível “x” e o titular entre 157 

no nível “y”. O Prof. Carlos Henrique disse que os associados com nível de titular vão sair da 158 

Universidade, temos que ter os dois tipos de acesso. O Prof. Enrique Medina disse que a 159 

comissão apreciou esse ponto. As carreiras são definidas por Grupo, Cargo e Nível. A proposta é 160 

unificar os cargos de Associado e Titular em cardo único de Professor, criando um mecanismo que 161 

permite de fato a progressão. O Prof. Luis Passoni disse que parece ser o sentimento do 162 

CONSUNI que existam as duas possibilidades de ascensão, por concurso ou progressão. Colocou 163 

em deliberação as propostas de alteração do art. 5º. Parágrafo terceiro: A primeira proposta foi 164 

retirada e a segunda proposta foi aprovada por unanimidade. Parágrafo quarto: A primeira 165 

proposta foi retirada e a segunda proposta foi aprovada por unanimidade. A Prof.ª Olga Tavares 166 

sugeriu discutir os anexos antes de prosseguir com a discussão dos artigos. O Prof. Luis Passoni 167 

colocou a sugestão em deliberação, aprovada com um voto contrário. O Prof. Enrique Medina 168 

disse para não perdermos de vista a Portaria 009/2008, as alterações feitas no PCV também 169 

deverão ser feitas na Portaria. O Prof. Luis Passoni observou que neste momento há 31 170 

conselheiros presentes e consequente perda do quórum qualificado, ficando inviabilizada qualquer 171 

nova deliberação. Propôs a convocação de uma reunião extraordinária no dia primeiro de 172 

novembro para continuar a análise das propostas de alteração da Lei 4.800/2006. O Prof. Luis 173 

Passoni agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas e quarenta minutos. 174 
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