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Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte  e um, às oito horas e cinquenta minutos, por
videoconferência, realizou-se a ducentésima sexagésima terceira reunião extraordinária 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; Profª 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 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;  Prof. Antônio Teixeira do Amaral –
Representante dos Chefes de Laboratórios do CCTA; Prof. Silvaldo Felipe da Silveira - Representante dos
Chefes de Laboratórios do CCTA;  Profª. Maria Angélica Vieira da Costa – 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. Jorge Hernandez Fernandez –
Representante dos Chefes de Laboratórios do CBB; Prof. André de Oliveira Carvalho – representante dos
Chefes de Laboratórios do CBB; Profª. Maria Raquel Garcia Vega  – Representante dos Chefes de
Laboratórios do CCT; Prof. Eduardo Atém de Carvalho - Representante dos Chefes de Laboratórios do
CCT; Profª. Roseane Marchezi Misságia – 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; Profª. Rosalee Santos Crespo Istoe -
Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH Profª Luciane Soares da Silva – Representante dos
Chefes de Laboratórios do CCH; Profª. Paula Mousinho Martins, substituindo o Representante dos Chefes de
Laboratórios dos CCH; Prof. Marcos Antônio Pedlowski – Representante dos Chefes de Laboratórios do
CCH; Prof. Roberto Dutra Torres Junior - Representante dos Chefes de Laboratórios do CCH; Prof. Gilberto
Soares Albuquerque – Representante dos Docentes Titulares do CCTA; Profª. Olga Lima Tavares Machado
– Representante dos Docentes Titulares do CBB; Prof. Rubén Jesus Sánchez Rodrigues – Representante dos
Docentes Titulares do CCT; Profª. Isabel Candia Nunes da Cunha – Representante dos Docentes Associados
do CCTA; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Representante dos Docentes Associados do CBB;
Prof. Carlos Henrique Medeiros de Souza – Representante dos Docentes Associados do CCH; 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; 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. Ata da
259ª reunião; 3. PCV (Art. 25 em diante); 4. Assuntos Gerais. O Reitor agradecendo a presença de
todos deu início a reunião com o primeiro item da pauta: Informes. Informou sobre a situação da COVID-19,
dizendo que apesar de tudo a Universidade continua funcionando. Informou e fez considerações sobre o
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resultado do IGC 2019; Informou sobre as matrículas do SISU que estão ocorrendo online; Informou que
finalmente conseguiram que não sejam mais descontados os feriados no auxilio alimentação. Espera que no
pagamento deste mês os servidos já recebam o auxílio integralmente. Disse que já estão preparando o
processo que solicita o reajuste do auxílio no mesmo patamar que foi concedido aos profissionais da
educação; Disse que esta semana receberam a visita do CCZ  com o intuito de fazer parcerias com o Hospital
Veterinário; Informou sobre as emendas federais, e estão esperando que esta semana o dinheiro caia nas
contas abertas para essa finalidade. Uma das emendas tem a finalidade atender aos cursos de graduação e
revitalizar o espaço da ciência. As outras emendas são para aquisição de ônibus para as aulas de campo e
melhorias de infraestrutura, incluindo climatização; Informou que a ASJUR junto com a AgiUENF e a
FUNDENOR conseguiram um parecer da justiça para desbloquear 70% dos recursos de projetos
administrados pela FUNDENOR. Disse que nesta semana foram devolvidos mais de cem mil reais, que serão
utilizados para pagamento das bolsas dos projetos que estão em atraso. A Profª Rosana informou que a
listagem  dos alunos que serão contemplados com os chips e tablets deverá ser divulgada na segunda-feira. A
Profª Luciane informou que ocorreu esta semana a eleição para gestão 2021/2023 da ADUENF. Lembrou a
importância do sindicato, não só pela reforma administrativa, mas também pela adesão do estado do Rio ao
novo Regime de Recuperação Fiscal. Disse que entre as proibições do regime está a de serem realizados
concursos públicos. Falou da importância de fortalecimento do sindicato e agradeceu a participação dos
docentes no ato democrático do voto, esperando que sigam persistindo como uma Universidade.de ensino,
Pesquisa e Extensão nesse momento sombrio pelo qual está passando o Brasil. O Reitor retirou da pauta a
ata da 259ª reunião, em razão de não ter sido enviada aos Conselheiros. Passou para o terceiro item da
pauta: PCV. Disse que já aprovaram a tabela de vencimentos e hoje irão trabalhar no Anexo V – Quadro de
cargos em Comissão. Deixou claro que quase todos os cargos já estão ocupados, e mais especificamente
estão com problemas no número de cargos de Chefes de Laboratórios, Coordenadores de Cursos e
Diretores. Disse que se pensarem no crescimento da Universidade será preciso aumentar o número de cargos.
Abriu para discussão. O Prof. Vanildo pediu que fizessem um ajuste na tabela de vencimentos já aprovada.
Disse que a numeração das faixas agora vão de I a VI em todas as categorias. A Profª Isabel  solicitou que
quando forem analisar a remuneração de Chefe do Hospital Veterinário, levem em consideração que além de
Chefe ele também é o responsável técnico pelo hospital. O Sr. Cristiano sugeriu que a remuneração de
assessor I fosse aumentada para pelo menos para mil e duzentos reais. Disse que essa solicitação já fica como
proposta, além da possibilidade dessa tabela ter seus valores reajustados sempre que os salários forem. O
Reitor pediu que a proposta de reajustar os valores dos cargos comissionados, acompanhando os reajustes
salariais, fosse feita quando estiverem discutindo  os artigos. Quanto ao aumento para cargo de assessor I,
disse que se for aumentado, os outros cargos também deverão ser. A Profª Maria Raquel falou dos cargos
coordenadores de cursos. Lembrou que é preciso fazer uma projeção maior, já que estão criando novos
cursos. Falou também que deveriam remunerar os coordenadores de cursos do CEDERJ, que antes eram
pagos pelo CEDERJ, mas hoje não são mais. Quanto ao ajuste de valores entende que deve haver um critério.
O Reitor disse que desconhecia a informação de que o CEDERJ não estava pagando os coordenadores. O
Sr. Pedro Cesar observou que na tabela a remuneração de Chefe de Gabinete e Secretaria Geral está maior
que a remuneração de Diretor. Em sua opinião está havendo uma desarmonia. Sugeriu que fosse feito um
estudo da necessidade de aumento do número de cargos, que está deficiente. A Profª Rosana pediu que além
de aumentarem o número de cargos de coordenadores, deveriam prever um aumento de cargos de chefias de
laboratórios, além de remunerar os secretários dos cursos de pós-graduação. O Prof. Gonçalo concordou que
o número de cargos está enxuto e com os valores defasados. Os valores atuais são um desestímulo em relação
a dedicação exigida. Sugeriu aumentarem os valores e o número de cargos, pois está cada vez mais difícil
encontrar alguém que queira ocupar esses cargos. Considerou que isso impacta no desenvolvimento da
Universidade. O Prof. Silvaldo,  concordando com o Prof. Gonçalo falou da sobrecarga de trabalho para
quem ocupa esses cargos, mas disse que é preciso comparar os valores com os que são praticados em outros
Universidades, considerando a situação pela qual o país está passando.  O Reitor comentou que o valor pago
a Reitora da UEZO é de quinhentos reais, e o da UERJ é de mil e quinhentos reais.  O Prof. Renato DaMatta
reforçou o pedido de remuneração para os secretários da pós-graduação. Sugeriu que as comissões também
sejam remuneradas, pois facilitaria a implementação de comissões, algumas regulamentadas por Leis e que
ainda não conseguiram implementar. Entende que a remuneração ajudaria muito nesse processo. A Profª
Maria Angélica sugeriu a criação de uma pró-reitoria para cuidar das ações estudantis dentro da Universidade.
O Reitor respondeu que esse assunto já foi pensado e seria a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários,
desmembrando da Extensão. O Sr. Rogério disse que têm que votar essa tabela agora, e sugeriu o aumento de
50% de reajuste na segunda tabela. O Reitor sugeriu que escolham uma tabela para fazerem os ajustes e
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projetou as tabelas para que fossem votadas. Colocou em votação e a terceira tabela foi aprovada. A tabela
foi bastante debatida, tanto em relação a quantidade de cargos, como em relação aos valores.  Diversos
Conselheiros tiveram a oportunidade de manifestar suas opiniões e fazerem sugestões. Toda a discussão
resultou na tabela abaixo, que foi aprovada com 33 votos a favor e uma abstenção.
 
ANEXO V – Quadro de Cargos em Comissão
 

Cargo – Função Símbolo Quantidade Valor (R$)

Reitor UENF-1 1 5.508,00

Vice-Reitor UENF-2 1 4.968,00

Pró-Reitor UENF-3 5 4.660,00

Diretor UENF-4 12 4.460,00

Assessor III/Auditor UENF-5 5 3.544,00

Chefe de Gabinete I UENF-5 1 3.544,00

Secretaria Geral UENF-5 1 3.544,00

Assessor II/Gerente UENF-6 30 1.866,00

Chefe de Laboratório UENF-6 40 1.866,00

Coordenadores de Curso e Coordenadores de Extensão UENF-6 50 1.866,00

Assessor I/Subgerente UENF-7 30 1.200,00

Chefe de Secretaria UENF-7 30 1.200,00

Diretor do Hospital Veterinário UENF-8 1 2.500,00

Diretor da Universidade da Terceira Idade UENF-8 1 2.500,00

 
O Reitor colocou em discussão os parágrafos do Art. 25. A Prof. Isabel solicitou que no caput do artigo a
palavra funcionários seja substituída por servidores. O Prof. Rubén lembrou que essa alteração já foi votada e
aprovada para todo o PCV.  Em discussão o § 1º. Não havendo manifestações, colocou em votação, sendo
aprovado com 32 votos a favor, . O Sr. Cristiano sugeriu incluir um parágrafo para que a tabela de cargos
comissionados seja reajustada sempre que os salários forem. O Prof. Manuel Vazquez alertou que a tabela de
cargos comissionados não fazem parte da Lei 4.800/06, foi instituída por um Decreto após a criação da
UENF, assim como a tabela como o número de servidores.  Em seu entendimento como um novo PCV está
sendo criado, a Lei  4.800/06 será extinta. Sugeriu que seja votada a intenção de reajustar a tabela de cargos
comissionados, e solicitar a ASJUR que faça a redação adequada. O Reitor lembrou que o PCV ao chegar na
ALERJ sofrerá cortes. O Reitor colocou em discussão o §2º com a inclusão do o reajuste da tabela dos
cargos em comissão. Não havendo manifestações, colocou em votação, sendo aprovado com 33 votos a
favor. O Reitor colocou em discussão o §3º. Não havendo manifestações, colocou em votação, sendo
aprovado com 33 votos a favor. Em discussão o §4º. Não havendo manifestações, colocou em votação,
sendo aprovado com 33 votos a favor. Em discussão o § 5º. O Sr. Pedro César informou que os proventos
dos inativos não contemplam o adicional de insalubridade. O Reitor disse que a ALERJ retirará, se for o caso.
O Prof. Rubén disse que é preciso brigar por isso. Não havendo sugestões de mudanças, colocou em votação,
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sendo aprovado com 33 votos a favor. O Reitor passou para o último item da pauta: Assuntos Gerais. A Profª
Maria Raquel solicitou que o Regimento da Universidade seja atualizado na página da UENF, pois ocorreram
mudanças por meio de Resoluções. Perguntou pela publicação da comissão criada na última reunião, da qual
ela faz parte. O Reitor informou que o processo da portaria está na ASJUR para emissão de parecer. A Profª
Maria Raquel solicitou que constasse em ata sua solicitação de que as decisões do CONSUNI sejam
publicadas.  Nada mais havendo a ser tratado, o Reitor encerrou a reunião às doze horas e dez minutos.

Raul Ernesto Lopez Palacio
Reitor

Tânia Virginia de Souza e Silva
Secretária ad hoc

Documento assinado eletronicamente por Raul Ernesto Lopez Palacio, Reitor, em 30/08/2021,
às 16:36, 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
30/08/2021, às 16:45, 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
20681726 e o código CRC A84BF8EC.
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