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DARCY RIBEIRO

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às oito horas e quarenta minutos, por
videoconferência, realizou-se a ducentésima quinquagésima oitava reunião ordinária do Conselho Universitário
da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, com as seguintes presenças: Profª.
Rosana Rodrigues – Vice-Reitora, que presidiu a reunião; Profª Maura da Cunha – Pró-Reitora de Pesquisa e
Pós-Graduação; Profª. Rosana Aparecida Giacomini – Representando o Pró-Reitor de Graduação;  Profª.
Márcia Giardiniere Azevedo, Representando o Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; 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; Profª. Karoll Andrea A. T. Cordido – Representante
dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Prof. Márcio Manhães Folly – Representante dos Chefes de
Laboratórios do CCTA; Prof. Alexandre Pio Viana – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCTA;
Prof. Omar Eduardo Bailez – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Prof. Eder Dutra de
Resende – 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. Renato Augusto DaMatta -  Representante dos Chefes de
Laboratórios do CBB; Prof. João Carlos de Aquino Almeida – Representante dos Chefes de Laboratórios do
CBB; Prof. Gustavo de Castro Xavier – Representante dos Chefes de Laboratórios do CCT; Prof. Fernando
Sérgio de Moraes – Representante dos chefes de Laboratórios do CCT;  Profª Annabell Dell Real Tamariz –
Representante dos Chefes de Laboratórios do CCT; Prof. Leonardo Rogério Miguel –  Representante dos
Chefes de Laboratórios dos CCH; Prof. Gilberto Soares Albuquerque – Representante dos Docentes
Titulares do CCTA; Profª. Olga Lima Tavares Machado – Representante dos Docentes Titulares do CBB;
Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Representante dos Docentes Associados do CBB; Prof. Roberto
Weider de Assis Franco – Representante dos Docentes Associados do CCT; Sr. Cristiano Peixoto Maciel –
Representante dos Servidores Técnico-Administrativos do CBB; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro –
Representante dos Servidores Técnico-Administrativos do CCT; Sr. Nelielson Manhães Pessanha –
Representante dos Servidores Técnico-Administrativos do CCH;  Sr. Jhonatan Alves Cossetti –
Representante Discente da Graduação; Sr. Marcelo Carvalho dos Santos – Representante Discente da Pós-
Graduação; Como convidados o Prof. Luis Cesar Passoni – Chefe de Gabinete e Tânia Virgínia de Souza e
Silva – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1. Informes; 2. Calendário de reuniões 2021; 3-
Afastamento para pós-doutorado – Profª. Maria Cristina Canela; 4. Assuntos Gerais. A Profª. Rosana
Rodrigues agradeceu a presença de todos os Conselheiros, nessa que será a última reunião de 2020, conforme
o calendário aprovado. Agradeceu a todos os Conselheiros pela participação e o respeito ao CONSUNI, que
ao longo do ano participaram de quatorze reuniões, pois normalmente são seis por ano.  Deu início a reunião
com o primeiro item da pauta: Informes: Informou que começaram a semana com uma notícia muito triste, que
foi a perda do Prof. Carlos Dias, Professor Emérito e um dos fundadores da UENF. Manifestou o pesar e a
solidariedade a família e aos amigos mais próximos. Disse que a UENF recebeu a manifestação de várias
Instituições ligadas à ciência e a pesquisa, e que a FAPERJ divulgou em sua página uma nota de pesar,
lamentando a perda e exaltando as características do Prof. Dias. Informou que a Conselheira, Prof.ª Olga,
solicitou a realização de um CONSUNI extraordinário em homenagem póstuma ao Prof. Dias. Disse que a
sugestão foi acolhida por outros conselheiros e também será acolhida pela Reitoria, que organizará uma sessão
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póstuma especial do CONSUNI. Informou que há a indicação, que deverá passar pelo CONSUNI para
apreciação, da mudança do nome do Campus Macaé, que passará a se chamar Carlos Alberto Dias, caso o
CONSUNI aprove. Disse que o Reitor manifestou a intenção de que a reunião do CONSUNI, que apreciará
a proposta, seja realizada no Campus Macaé. Enfatizou que irão fazer do nome do Prof. Dias um exemplo a
ser seguido, como um cientista destacado, e mais do que isso, um grande brasileiro que se dedicou a causas
humanitárias, e que sempre defendeu a educação pública, gratuita e de qualidade; Parabenizou a todos os
professores que tiveram seus projetos aprovados pela FAPERJ no Edital de Apoio à Pós-Graduação da
UENF. Disse que foram treze os projetos contemplados, e que, embora as dificuldades que a FAPERJ tem
enfrentado é sempre preferível ter termos de outorga aprovados e recursos a receber, do que não ter nenhuma
perspectiva. Parabenizou também os que tiveram bolsas do CNPq aprovadas na última chamada, assim como
os que tiveram as bolsas aprovadas no mérito, mas que não se encontram na faixa orçamentária do CNPq.
Disse que em 2021 terão muito trabalho para se posicionarem firmemente contra os cortes que vêm sendo
feitos em todas as agências de fomento do país, lutando por mais recursos para a ciência, tecnologia, inovação
e educação; Informou que na última reunião do COLAC, realizada na última segunda-feira, foi aprovado com
parecer favorável da ASJUR, o pagamento de uma cota de bolsa extra para os estudantes que recebem a
bolsa cota, e também para os que recebem a bolsa de apoio acadêmico.  Esclareceu que os recursos
destinados ao pagamento dessa bolsa, um mês de bolsa, são extraorçamentários, oriundos do Fundo de
Combate à Pobreza, e que, portanto, não estão sendo utilizados recursos orçamentários, ou verba
descentralizada da FAPERJ no pagamento dessas bolsas; Informou que o COLAC também aprovou a
realização de um período de verão com a oferta de AARE, que se dará entre 04/01/2021 a 05/03/2021. O
Sr. Cristiano disse que na sugestão de homenagem ao Prof. Dias, que  será  importante e relevante, não
esqueçam de contemplar nessa homenagem a Profª Maria Cristina (Cristal) e o técnico Márcio, que também
faleceram neste ano.  A Profª Rosana respondeu que acredita que essas homenagens já foram colocadas em
pauta em reuniões passadas. Disse que os professores falecidos foram homenageados no CONFICT deste
ano, tendo nomes sendo colocados nas premiações concedidas durante congresso. Enfatizou que é sempre
muito difícil a perda de um membro da comunidade. Passou para o segundo item da pauta: Calendário de
reuniões 2021. Colocou em apreciação, e não havendo manifestações, o calendário foi aprovado por
unanimidade. O Prof. Rodrigo disse que o calendário se refere às reuniões ordinárias, e que gostaria de fazer
uma observação sobre as reuniões extraordinárias. Sugeriu que as reuniões extraordinárias do CONSUNI não
sejam concentradas apenas na sexta-feira pela manhã, que outros dias da semana sejam utilizados. A Profª
Rosana passou para o terceiro item da pauta: Afastamento para pós-doutorado – Profª. Maria Cristina
Canela. Esclareceu que a autorização para o afastamento da professora, já foi objeto de apreciação do
CONSUNI, tendo sida aprovada, e está retornando para um novo posicionamento dos Conselheiros. Disse
que os Conselheiros receberam o processo para apreciação, que se trata de convite recebido pela Profª Maria
Cristina para participar de um projeto relacionado à COVID-19 com uma equipe da Espanha (CIEMAT),
com quem ela já mantem parceria, inclusive com projetos aprovados na FINEP e órgãos da comunidade
europeia. Informou que nos autos consta a sugestão de indeferimento pela ASJUR, em face da servidora ainda
não ter cumprido integralmente o tempo de permanência na UENF, relativo ao afastamento anterior, restando
ainda um ano, conforme exige a Resolução CONSUNI 01/2018.  Disse que, no entanto, a professora não se
furta a cumprir os prazos regimentais, tanto o que resta ser cumprido em relação ao afastamento anterior,
quanto ao prazo relativo ao afastamento atual. Explicou que em setembro o CONSUNI aprovou o
afastamento por entender que o pedido tinha relevância, em razão do tema da pesquisa, pela parceria, pelos
recursos envolvidos, e também pela possibilidade de treinamento dos estudantes da UENF, além do impacto
positivo para o Programa de Pós-Graduação. Concluiu dizendo que o tema estava retornando ao CONSUNI
para uma nova apreciação, em razão do parecer jurídico, o qual os Conselheiros tiveram acesso.  Não
havendo manifestações, colocou a solicitação da Profª Maria Cristina Canela em votação, sendo aprovada por
unanimidade. A Profª Rosana passou para o último item da pauta: Assuntos Gerais. Informou que estão
trabalhando, com a participação do Prof. Milton Kanashiro, na elaboração das diretrizes gerais para o retorno
as atividades de maneira gradual, quando isso for possível. Estão aguardando a definição de datas, em função
do acompanhamento da pandemia, principalmente nos municípios de Campos dos Goytacazes e Macaé. Disse
que o documento foi apresentado no último COLEX, e que será concluído pela equipe liderada pelo Prof.
Milton. Após sua conclusão, o documento será encaminhado aos Diretores dos Centros, que irão trabalhar nas
especificidades em conjunto com os Laboratórios; Convidou a todos para participarem do 3º Fórum da Pós-
Graduação, que acontecerá no dia dezesseis de dezembro, e informou que as inscrições estão sendo realizadas
na nova página da Pós-Graduação; Disse que o ano de 2020 foi um ano de realizações, apesar da pandemia,
entre elas: doze novos docentes foram empossados; mais de seiscentas AARE ofertadas pelos docentes, com
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mais de oito mil estudantes inscritos nessas AARE, mantendo a interação e a transferência de conhecimento
entre os estudantes e os professores; foram realizados vários eventos, onde contaram com a participação do
Coral da UENF; o credenciamento do HGG, que em conjunto com a UENF, num esforço dos professores e
técnicos pôde realizar os testes da COVID-19, mas que infelizmente por falta de insumos teve que ser
paralisado; todos os pagamentos de 2020, assim como os restos a pagar de 2019 foram quitados. Enfatizou
que para que tudo isso acontecesse houve a dedicação extrema dos professores, dos estudantes, e dos
servidores técnicos. Agradeceu a todos que se empenharam e se dedicaram a UENF durante o ano, e desejou
a todos muita saúde, muita harmonia e respeito ao próximo. Passou a palavra para os Conselheiros para as
suas considerações. O Chefe de Gabinete, Prof. Luis Passoni, esclareceu que em relação às dívidas da
Universidade, ainda existem restos a pagar relativos há anos anteriores a 2019, mais especificamente dívidas
do ano de 2015, que hoje totalizam aproximadamente um milhão e meio de reais. Disse que recentemente
receberam um processo SEI do Governo do Estado, onde comunicaram que iriam cancelar as dívidas de
2015, e que a Reitoria já se manifestou pedindo ao Governo que quitasse as dívidas. O Prof. Marcio Folly
parabenizou a todos, em face da dificuldade de fazer ciência num país que nega a ciência. Disse que os
pesquisadores do Brasil, em especial da UENF deram o exemplo este ano, todos de braços dados
conseguiram construir e se reinventar. Parabenizou os verdadeiros heróis do país, os cientistas, os médicos, os
que estão à frente no campo de batalha. Mencionou a atuação do Coral da UENF, que conseguiu em um
grande esforço unir as vozes virtualmente. O resultado do esforço foi um belo encontro de corais visto em todo
o país e também fora dele,  abrilhantando o nome da UENF junto a comunidade nacional e internacional.  A
Profª Rosana parabenizou a atuação da Assessoria de Comunicação da UENF, que faz um trabalho invisível,
mas que está por trás de cada realização. A Profª Olga perguntou sobre o andamento de contratos de
manutenção de equipamentos. A Profª Rosana disse que a CAPES decidiu este ano que a segunda parcela do
PROAP não será repassada a Instituição. Os recursos serão pagos diretamente na conta dos coordenadores
dos programas, por meio do  “auxilio ao pesquisador”, que deverão prestar conta dos recursos como em
qualquer projeto. Com isso as compras serão feitas de maneira muito mais efetiva e direta.  Com relação à
manutenção dos equipamentos, disse que estão acompanhando. Algumas informações foram passadas aos
Diretores no COLEX, mas que vai solicitar que a DGA encaminhe aos Diretores as informações atualizadas de
cada processo, visto que uns estão em fase mais adiantada e outros deixaram de prosseguir por informações
incompletas ou incorretas. A Profª Maura relatou as dificuldades com o andamento da segunda parcela do
PROAP 2019, bem como da primeira parcela de 2020. Disse que a Pró-Reitoria está acompanhando toda a
tramitação, que está acontecendo agora nos dois últimos meses do ano. Estão atuando com a participação nos
fóruns, a fim de pressionar a CAPES para manter a forma de pagamento diretamente aos coordenadores.
 Solicitou que registrasse seu agradecimento ao corpo técnico-administrativo da UENF pelo grande trabalho
desenvolvido, que mesmo na pandemia, estão levando a Universidade para onde todos querem  que ela
chegue.  O Prof. Rodrigo se manifestou por meio do chat, dizendo que “é uma honra participar do CONSUNI
e compartilhar com todos(as) da construção dinâmica da nossa Universidade”. O Sr. Cristiano disse que em
nome dos técnicos agradece a todos que os parabenizaram. Lembrou que além do ensino, pesquisa e
extensão, a Universidade é constituída de alunos, técnicos e professores, e se a engrenagem não estiver bem
entrosada, com o mesmo foco,  inclusive bem remunerada, fica complicado girar de forma correta. Disse que é
uma honra participar do CONSUNI e construir uma Universidade democrática, que será uma tarefa constante
ao longo da história da Universidade. Acrescentou  que é preciso melhorar a empatia dentro da Universidade,
pois infelizmente alguns colegas que ganham mil e trezentos reais terão uma ceia de natal diferenciada daqueles
que merecidamente recebem um salário elevado. Pediu que refletissem sobre como podem melhorar isso,
aprovar mais rápido o PCV, pois a luta lá fora será muito grande e vai demandar muito tempo e esforço. O
Prof. Vanildo desejou um feliz final de ano para todos, desejando que o próximo ano seja melhor. Agradeceu
aos Conselheiros pelos debates, enfatizando que os debates são profissionais, embasados em crenças ou
conhecimentos. Agradeceu a administração central por todos os avanços e apoio prestado ao CBB durante o
ano. Citou a iluminação solar e as calçadas que estão sendo refeitas, que dentro de um ano difícil, podem ser
considerados como um grande avanço. Manifestou o  agradecimento aos professores Enrique Medina e João
Almeida, que estarão deixando as chefias do CBB, e consequentemente a representação no CONSUNI. A
Profª Rosana também exaltou o importante trabalho da Prefeitura do Campus, que está sempre resolvendo
assuntos urgentes, e a comunidade universitária não fica sabendo do esforço que os servidores fazem para
manter o campus funcionando diariamente. O Prof. Roberto Franco solicitou que a Profª Rosana repetisse as
informações que ela deu sobre a FAPERJ antes da reunião começar oficialmente, pois outros conselheiros que
ainda não haviam chegado podem ter interesse. A Profª Rosana informou que a FAPERJ tem um passivo de
aproximadamente quatrocentos milhões de reais, que envolve projetos desde 2015. Informou que a UENF
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acompanha todos esses projetos, através da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, mas que a FAPERJ está tendo
dificuldade para pagar esses recursos, que entraram em restos a pagar. Disse que, por outro lado, a FAPERJ
conseguiu no ano de 2020 abrir editais, concluindo todo o processo, inclusive efetuando os pagamentos de
todos os projetos empenhados em 2020. Informou que na última reunião do Conselho Superior da FAPERJ,
solicitou que fosse divulgada a lista de todos os projetos pagos em 2020. Explicou que estão adotando a
estratégia de fazer os pagamentos em duas parcelas, pois nos projetos de 2019 que tinham a forma de
pagamento dividida em duas parcelas, pelo menos a segunda parcela foi paga. Completou a informação
dizendo que há a expectativa de que algum pagamento seja feito ainda neste ano, mas não tem como precisar
quais seriam os editais. Disse que a comunidade científica precisa unir esforços e se pronunciar em defesa da
principal agência de fomento do Estado. O Prof. Manuel Vazquez disse que também tem três conselheiros que
estão deixando as chefias dos Laboratórios, e consequentemente a representação no CONSUNI, são eles os
professores Marcio Folly, Alexandre Pio Viana e o Prof. Omar. Disse que são Conselheiros que atuam no
CONSUNI há bastante tempo e com muito empenho. Em relação ao ano de pandemia, disse que em março
tinha a impressão de que o problema acabaria em maio, em maio acreditava que iria durar para sempre, em
uma análise de conjuntura confusa. Ao mesmo tempo, disse que viu a Universidade num primeiro momento
patinar, e dava a impressão de que seria um ano perdido. Hoje, o que percebe, é que houve um avanço em
vários aspectos, não na velocidade que normalmente avançam, mas que apesar de tudo tiveram um ano bom.
Falou das dificuldades das aulas e reuniões remotas, mas que a necessidade mostrou aos servidores a
necessidade de se atualizarem e se aprimorarem. Mencionou o sucesso, em todos os aspectos, dos congressos
que ocorreram de forma remota. Em relação às reuniões, sugeriu que a reitoria, mesmo quando passar a
pandemia, mantenha algumas reuniões de forma remota, que tem se mostrado ser bastante efetivas. A Profª
Rosana disse que as ferramentas remotas, online, virtuais, vão passar a fazer parte da vida de todos,
principalmente dos gestores, e ainda que todos estejam no campus poderão realizar reuniões remotas. O Sr.
Pedro Cesar agradeceu aos servidores técnico-administrativos, registrando o reconhecimento, a dedicação e o
empenho demonstrado por todos em prol da Universidade. Disse que foi um ano muito difícil para todos, pois
mesmo com o distanciamento físico os setores tiveram que trabalhar integrados. Disse que a DGA está sempre
de portas abertas, procurando atender a todos, sempre o mais rapidamente possível. Informou, como última
notícia, que a UENF está acabando de receber os tablets. A Profª Rosana disse que a administração tem a
intenção de fazer a doação destes tablets aos estudantes, mas que antes é preciso que seja feito um laudo
técnico, mas que estão trabalhando nisso. Agradeceu as manifestações de todos, e disse que a Reitoria
também está de portas abertas e trabalhando para levar a Universidade adiante, vencendo todos os
obstáculos, e que para isso contam com a parceria de todos. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou a
reunião às nove horas e cinquenta minutos.

Rosana Rodrigues

Vice-Reitora

Reitora em Exercício

 

 

Tânia Virginia de Souza e Silva

Secretária ad hoc

Documento assinado eletronicamente por Rosana Rodrigues, Vice-Reitora, em 06/05/2021, às
17:46, 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
06/05/2021, às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.
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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
13702767 e o código CRC 8E273055.
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