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Aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte, na sala de multimídia do CCH, às oito horas e cinquenta e
cinco minutos, realizou-se a ducentésima quadragésima sexta reunião ordinária do Conselho Universitário da
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, com as seguintes presenças: Prof. Raul
Ernesto Lopez Palacio – Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Rosana Rodrigues – Vice-Reitora; Profª Maura
da Cunha – Pró- Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Pró-Reitor de
Graduação;  Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Manuel Vazquez
Vidal Junior – Diretor do CCTA; Prof. Vanildo Silveira – Diretor do CBB; Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre
– Diretor do CCT; Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Diretor do CCH; Sr.. Pedro Cesar da Costa Soares –
Diretor Geral Administrativo; Prof. Márcio Manhães Folly – Representante dos Chefes de Laboratórios do
CCTA; Prof. Milton Masahiko Kanashiro – Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; Prof.
Marcelo Trindade Nascimento – Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; Prof. Gustavo de
Castro Xavier – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCT; Profª Márcia Giardinieri de Azevedo –
Representante dos Chefes de Laboratórios do CCT; Profª Annabell Dell Real Tamariz – Representante dos
Chefes de Laboratórios do CCT; Prof. André Luis Policani Freitas – Representante dos Chefes de
Laboratórios do CCT; Prof. Leonardo Rogério Miguel – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH;
Prof. Eliana Crispim França Luquetti – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Profª Olga Lima
Tavares Machado – Representante dos Docentes do CBB; Prof. Ruben Jesus Sanchez Rodrigues –
Representante dos Docentes do CCT; Profª Odile Elise Augusta Reginensi – Representante dos Docentes do
CCH; Prof. Sebastião Décio Coimbra de Souza – Representante dos Docentes do CCT; Prof. Carlos
Henrique Medeiros de Souza – Representante dos Docentes do CCH; Sr. André Veloso Ferreira –
Representante dos Técnicos-Administrativos do CCTA; Srª Marlene Flauzindo dos Santos – Representante
dos Técnicos-Administrativos do CBB; Sr. Nelielson Manhães Pessanha – Representante dos Técnicos-
Administrativos do CCH. Tratou-se da seguinte pauta: Informes; 1 – Informes; 2 - Aprovação das atas das
240ª, 241ª e 242ª reuniões do Conselho Universitário; 3 - Abertura de Concurso Público: 3.1 – SEI-
260009/000003/2020 – Professor Associado – LECIV/CCT; 3.2 – SEI-260009/000008/2020 – Professor
Associado – LCL/CCH; 3.3 – SEI-260009/000017/2020 – Professor Associado – LCL/CCH; 3.4 -  SEI-
260009/000041/2020 – Professor Associado – LCL/CCH; 3.5 – SEI-260009/000018/2020  – Professor
Titular - LCFIS/CCT; 3.6 – SEI-260009/000011/2020 – Professor Titular – LZO/CCTA;   3.7 – SEI-
260009/000010/2020 – Professor Titular – LESCE/CCH. 4. Resultado de Concurso Público: 4.1 – SEI-
260009/000020/2020 – Professor Associado – LENEP/CCT;  4.2 – SEI-260009/000039/2020 – Professor
Associado – Eng. Alimentos – CCTA;       4.3-SEI-260009/000027/2020 – Professor Associado –
LAMAV/CCT 5. SEI-260009/000036/2020 - Reconhecimento de Diploma de Mestrado – Rômulo
Rodrigues de Carvalho; 6. SEI-260009/000022/2020 – Renovação da bolsa de Professor Visitante –
Álvaro Marcello Marco Peres; 7. SEI- 26/0009/000026/2020 – composição da Câmara de Pesquisa e Pós-
Graduação; 8. Proc. E-26/009/100242/2018 – Critérios para Credenciamento de docentes da UENF em
Programas de Pós-Graduação; 9. Proc. E-26/0091738/2013 - Regimento Interno do Conselho Curador; 10.
Eleição para Composição do Conselho Curador da UENF; 11. Cronograma de implantação do SEI; 12.
Análise das propostas de alteração da Lei 4.800/2006. O Reitor deu início à reunião com os Informes;
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Falou sobre a pandemia da COVID-19 e passou a palavra para o Prof. Marcio Folly, que participou de
reunião no Rio de Janeiro, onde estiveram presentes representantes das três universidades estaduais, e também
representantes da FAETEC, CECIERJ e SECTI. O Prof. Márcio disse que a situação é preocupante, mas
que não se deve entrar em pânico. Disse que a UERJ adotou algumas medidas e que provavelmente será as
mesmas que a UENF irá adotar. Acrescentou que estão esperando para hoje uma decisão do Governador,
que terá como base a orientação da secretaria de saúde. O Reitor disse que as medidas da Universidade
serão colocadas em discussão, mas que acatarão a decisão da secretaria de saúde. Informou que será criado
um Gabinete de Crise formado pela administração da UENF e por professores com conhecimento na área.
Acrescentou que no município de Campos até o momento só existem dois casos suspeitos e que a
Universidade poderá colocar a estrutura da UENF para auxiliar o prefeito no que for possível. Relacionou
algumas medidas que, a princípio poderão adotar: Suspensão das colações de grau; Suspensão do projeto da
terceira idade por trinta dias; Solicitar campanha de vacinação contra gripe dentro da Universidade; Solicitar a
Fertymar que reforce a limpeza dos ambientes; Recomendar para os servidores não viajarem, e se for
necessária a viagem, que no retorno fiquem em casa por quatorze dias; Funcionamento do Restaurante
Universitário com fornecimento de marmitas, a fim de evitar aglomeração; Manter a comunidade universitária
constantemente informada sobre as medidas que estarão sendo adotadas. Após ampla discussão em torno do
assunto, onde diversos conselheiros manifestaram suas opiniões, o Reitor pediu aos conselheiros que
quiserem participar do Gabinete de Crise que se apresentem na reunião que acontecerá na segunda-feira às
nove horas na Villa Maria; Sobre os Duodécimos informou que estão trabalhando junto aos deputados
estaduais um Projeto de Lei, e que se ainda assim os duodécimos não forem implementados as três
universidades entrarão na justiça, pois nesse momento de crise é importante proteger os orçamentos; Informou
que a realização do concurso para técnicos foi liberada, mas apenas para as vagas abertas após o regime de
recuperação fiscal, e que talvez no próximo CONSUNI já possam discutir a distribuição das vagas; Com
relação aos enquadramentos, informou que ainda há o impasse da necessidade dos processos passarem pela
PGE, mas que estão tentando resolver, pois não entendem que deve ser dessa maneira, devido à autonomia
universitária. Abriu para os conselheiros que tivessem informes. O Prof. Décio informou que um dos assuntos
tratados na reunião da ADUENF foi que na última greve os professores da UENF, foram tratados como
outras categorias que não possuem DE, que também estavam com salários atrasados. Perguntou o que a
reitoria estava fazendo sobre isso. O Reitor respondeu que o Projeto de Lei para implementação dos
duodécimos também resolverá a questão, pois protegerá todos contra os cortes de salários e bolsas. O Reitor
passou para o segundo item da pauta: Aprovação das atas das 240ª, 241ª e 242ª reuniões do Conselho
Universitário. Colocou em apreciação as atas com as alterações enviadas pelos conselheiros e não havendo
manifestações colocou em votação. As atas das 240ª e 241ª reuniões foram aprovadas com duas abstenções
e a ata da 242ª reunião aprovada com uma abstenção.  Passou para o terceiro item da pauta: Abertura de
Concurso Público. O Prof. Oscar criticou a demora da ASJUR para emitir o parecer, e que quando
devolveu questionou a abertura do concurso para o curso de Ciências da Computação, que hoje conta com
apenas quatro professores. A Profª Olga falou sobre o processo do concurso para professor do LQRPP. O
Reitor disse que vai se inteirar sobre os processos, e que se for o caso, poderá aprovar ad referendum  e
depois trazer ao CONSUNI. Colocou a abertura dos concursos em votação e todos foram aprovados por
unanimidade. Passou para o quarto item da pauta: Resultado de Concurso Público. Disse que após a
aprovação pelo Conselho dará prosseguimento aos trâmites, mas que se ao final houver algum impedimento
por parte da Casa Civil, poderão colocar esses candidatos como bolsistas de apoio, enquanto não tomam
posse.  Colocados em votação, os resultados foram aprovados. O Reitor passou para o quinto item da pauta:
Reconhecimento de Diploma de Mestrado – Rômulo Rodrigues de Carvalho. Colocado em votação foi
aprovado com uma abstenção. Passou para o sexto item da pauta: Renovação da bolsa de Professor
Visitante – Álvaro Marcello Marco Peres. O Reitor informou que o processo passou por todas as
instâncias. O Prof. Vanildo disse que fez consulta sobre professor visitante e que gostaria de reativar o
assunto. A Profª Maura respondeu que a gestão anterior pediu para rever o assunto, a fim de que  as bolsas
sejam concedidas através de edital. O Reitor explicou que dessa forma o edital fica aberto para toda a
comunidade universitária participar. O Prof. Carlos Henrique lembrou que são destinadas duas vagas por
Centro, e acrescentou que não existe essa bolsa para professor associado, que é em número maior em relação
aos professores titulares. Disse que essa bolsa é para professor titular que se aposenta e que já foi sugerido
que também fossem criadas duas vagas por Centro para os professores associados que se aposentam. O
Reitor pediu para que comecem a discutir o assunto nos Centros, a fim de mudarem as normas. Colocada em
votação a renovação da bolsa foi aprovada por unanimidade. Passou para o sétimo item da pauta:
Composição da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. O Reitor lembrou que este item já foi discutido
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no CONSUNI, mas que não foi aprovado. Explicou que a Câmara da Pós-Graduação alterou a proposta. A
nova sugestão é de que cada Centro tenha três representantes na Câmara. A Profª Maura explicou que já que
todos os Centros têm no mínimo três cursos, a Câmara entendeu a proposta como viável. Acrescentou que já
encaminhou CI aos Diretores solicitando indicação para as novas representações O Prof. Vanildo sugeriu que
essa proposta fosse encaminhada também para as outras Câmaras. O Reitor esclareceu que a discussão em
torno do assunto foi válida, mas que não há quórum qualificado para votar, e que, sendo assim, o assunto
entrará na pauta do próximo CONSUNI. Passou para o oitavo item da pauta: Critérios para
Credenciamento de docentes da UENF em Programas de Pós-Graduação. A Profª Maura deu os
esclarecimentos sobre as dificuldades existentes para o credenciamento dos professores e colocados em
votação os critérios foram aprovados. O Reitor passou para o nono item da pauta: Regimento Interno do
Conselho Curador. Colocou em apreciação a Resolução e não havendo contestações colocou em votação.
Aprovada. Passou para o décimo item da pauta: Eleição para Composição do Conselho Curador da
UENF. Colocou em discussão e pediu encaminhamento de propostas. O Prof. Vanildo falou da importância
da participação no Conselho Curador, e que é importante a conscientização do docente e do técnico para a
participação. O Prof. Carlos Henrique propôs que cada Centro indique um professor e um técnico e que no
próximo CONSUNI façam as escolhas, através de votação. O Prof. Manuel Vazquez lembrou que o
Conselho Consultivo, que tem maior participação da comunidade, nunca saiu do papel. O Reitor falou que
irão tratar disso e lembrou que no CONSUNI há a representação externa que nunca foi preenchida. Não
havendo outros encaminhamentos, colocou em votação a proposta do Prof. Carlos Henrique. Aprovada. O
Reitor passou para décimo primeiro item da pauta: Cronograma de implantação do SEI. Explicou sobre o
funcionamento do SEI e sobre a exigência de que todos os encaminhamentos sejam através do sistema. O
Prof. Vanildo questionou os que ficaram fora do cadastro. O Reitor respondeu que num segundo momento
todos serão cadastrados. Sem quórum qualificado para a discussão do décimo segundo item da pauta:
Análise das propostas de alteração da Lei 4.800/2006, e nada mais havendo a ser tratado o Reitor
encerrou a reunião às dez horas e quarenta minutos.
 
     

Raul Ernesto Lopez Palacio     
Reitor

 
 

                                                                                  Tânia Virgínia de Souza e Silva          
                                                                      

         Secretária ad hoc
 

 

Documento assinado eletronicamente por Raul Ernesto Lopez Palacio, Reitor, em 22/07/2020,
às 09:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº
46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Tânia Virgínia de Souza e Silva, Assessora, em
22/07/2020, às 09:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
5544397 e o código CRC B5FF1AC5.
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