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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 2 

FLUMINENSE REALIZADA EM 22 DE 3 

FEVEREIRO DE 2017. 4 
 5 

Aos vinte e dois (22) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete (2017) às nove 6 

horas e quinze minutos, no Auditório Milton Santos do Instituto de Geociências, Campus da 7 

Praia Vermelha, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, reuniu-se em Sessão Ordinária o 8 

Conselho Universitário da Universidade Federal Fluminense, sob a Presidência do Magnífico 9 

Reitor, Professor Sidney Luiz de Matos Mello. Compareceram os seguintes Conselheiros que 10 

assinaram a folha de presença, parte integrante desta Ata: Luiz Pedro Antunes, Roberto de 11 

Souza Salles, Alessandra de Siqueira Barreto, Alexandra Anastácio Monteiro Silva, Regina 12 

Fernandes Flauzino suplente de Aluísio Gomes da Silva Júnior, Ana Lúcia Abrahão da Silva, 13 

Carlos João Parada Filho, Celso José da Costa, Eduardo Heleno de Jesus Santos suplente de 14 

Eurico de Lima Figueiredo, Fabio Barbosa Passos, Francisco de Assis Palharini, Gerônimo 15 

Emílio Almeida Leitão, Gizlene Neder, Hernan A. Mamani, Ida Maria Santos Ferreira Alves, 16 

Ilton Curty Leal Júnior, Izabel Christina Nunes de Palmer Paixão, José Carlos Vieira Trugilho, 17 

José Raphael Bokehi, Katia Zaccur Leal, Leila Gatti Sobreiro, Marcelle de Sá Guimarães, 18 

Miriam Assunção de Souza Lespch suplente de Martius Vicente Rodriguez Y Rodrigues, 19 

Marcello de Barros Tomé Machado, Nadja Valéria Vasconcellos de Ávila, Paulo Antônio 20 

Cresciulo de Almeida, Reiner Olíbano Rosas, Selma Rodrigues de Castilho, Silvana Mendes 21 

Lima, Rosa Inês de Novaes Cordeiro, Luiz Fernando Rojo Mattos suplente de João Lírio 22 

Gurgel, Cauby Alves da Costa e seu suplente João Marcelo Silva Silveira, Gabrielle de Souza 23 

Rocha, José Antônio Silva Ribas, Elson Antônio do Nascimento, Fernando Toledo Ferraz, 24 

Geraldo Martins Tavares, Luciane Pimentel Costa Monteiro, Danti Corbucci Fialho, Sandra 25 

Regina Holanda Mariano, Alberto Di Sabbato, Lenin dos Santos Pires, Vinicius D’Avila 26 

Bittencourt Graciela, Marcus Wagner de Seixas, Leandro Ferreira Pedrosa, Ricardo Henrique 27 

Leal, Pablo Silva Machado Bispo dos Santos, Cresus Vinicius Depes de Gouvea, Geralda 28 

Freire Marques, Heitor Luiz Soares de Moura, Ismênia de Lima Martins e seu suplente 29 

Raimundo Nonato Damasceno, Ligia Regina Antunes Martins, Luiz Carlos de Andrade Vieira, 30 

Jefferson Carletto e Bernardo Wenzel. O Senhor Presidente cumprimentou a todos e 31 

comunicou a Plenária a existência de quorum regulamentar, no entanto sem quorum para 32 

votação, o que será avaliado posteriormente. Dando início a Sessão, passou a palavra aos 33 

oradores. 1º Oradora Inscrita: Conselheira Ismênia de Lima Martins que anunciou que se 34 

pronunciaria sobre duas matérias. Pontuou o caráter comemorativo das matérias, no entanto, e 35 

acrescentou que sua exposição apresenta uma reflexão política sobre estes dois eventos. O 36 

primeiro refere-se a sua própria representação, a Associação dos Professores Inativos da 37 

Universidade Federal Fluminense (ASPI-UFF). Anunciou que a ASPI comemorará, neste ano, 38 

o seu Jubileu de Prata e que estão programadas uma série de eventos no decorrer do ano, cujo 39 

clímax ocorrerá no de junho. O evento acontecerá no Teatro da UFF, por concessão especial do 40 

setor, tendo em vista ter sido este o local de fundação da ASPI. Acrescentou que ao longo do 41 

ano ocorrerão diversos eventos, assim como um seminário sobre a ASPI e a cidade. Destacou o 42 

trabalho intenso que esta Associação vem desenvolvendo na Comunidade, com crianças, no 43 

movimento de mulheres, idosos, com trabalhos reflexivos, produzindo seminários sobre vários 44 

temas. Participou aos presentes que a Diretoria da ASPI está produzindo um Relatório que 45 
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sintetizará as informações sobre as Instituições de Ensino Superior (IES) Federais, com 46 

representação de aposentados no Conselho Universitário. A Conselheira pontuou que a ASPI 47 

possui uma representação que é da Comunidade. No entanto, a ASPI considera que, do ponto 48 

de vista da política, mesmo universitária, isto constitui um equívoco. Acrescentou que esta 49 

Associação ocupa uma vaga que deveria ser da comunidade em geral, no sentido Sociedade, na 50 

qual a Universidade está inserida, vaga que poderia ser preenchida por um Representante da 51 

Associação de Moradores da Cidade e não pela ASPI, que é formada por professores 52 

aposentados, que durante muitos anos serviram a esta Universidade. Acrescentou ser esta uma 53 

prática corrente em todo país. A Conselheira Ismênia de Lima Martins, ciente que uma 54 

proposta deste tipo implicará numa reforma estatutária, pretende colocar esta questão sob 55 

consulta para verificar a possibilidade da sua execução. O segundo ponto abordado pela 56 

Conselheira refere-se à comemoração do Dia Internacional das Mulheres. Destacou que os 57 

cientistas sociais de todo o Brasil e do mundo inteiro já definiram que o machismo não é um 58 

problema do homem e sim da sociedade, muitas vezes reproduzidos pelas mulheres, por 59 

questões herdadas, pela forma de educação formal ou informal a que são submetidas. Afirmou 60 

que a conjuntura nacional é gravíssima, sendo a mulher muito afetada pela Reforma da 61 

Previdência. Solicitou um espaço nas Unidades de trabalho, no dia 08 de março, Dia 62 

Internacional da Mulher, para reflexão sobre esta questão. Ressaltou constar na Reforma da 63 

Previdência, a proposta de igualdade para idade mínima para aposentadoria. Sendo este um 64 

ponto em que as feministas, intelectuais brasileiras, economistas, cientistas políticas, 65 

sociólogas, antropólogas, biólogas, não apresentam uma definição. Relatou que a professora 66 

Hildete Pereira de Melo, feminista de prestígio internacional, em entrevista a mídia nacional 67 

impressa (Jornal O Globo) declarou que realmente muitos países do mundo já apresentam esta 68 

equalização para a obtenção de aposentadoria (mesma idade para homens e mulheres). A 69 

entrevistada acrescentou, contudo, que nestes países existem políticas compensatórias para o 70 

trabalho reprodutivo. Finalizando, a Conselheira pontuou ser esta uma questão delicada e que 71 

merece toda a atenção deste Conselho, do movimento sindical e etc. Enfim, necessita de uma 72 

reflexão acadêmica sobre o tema. 2º Orador Inscrito: Conselheira Ligia Regina Antunes 73 

Martins abordou a questão da eleição para a Diretoria de Enfermagem do Hospital 74 

Universitário Antônio Pedro (HUAP), afirmando ser esse um direito dos trabalhadores da 75 

Universidade e que a EBSERH não os representa, que eles não foram cedidos a esta Empresa e, 76 

acrescentou que no período de greve houve uma negociação com o Magnífico Reitor, que 77 

prometeu o reconhecimento dessa eleição, promovida pelo Sindicato, e que daria posse os 78 

eleitos, após suas férias. A Conselheira declarou estar presente neste CUV para cobrar esta 79 

promessa ao Magnífico Reitor, tendo em vista seu retorno das férias e o desejo de manter esta 80 

reivindicação antiga da categoria, para dar posse ao Diretor de Enfermagem aos trabalhadores 81 

regidos pelo Regime Jurídico Único (RJU). Prosseguiu afirmando que em todas as Unidades da 82 

Universidade os Diretores são eleitos. No HUAP, apenas o Diretor da Enfermagem. 83 

Complementou, destacando que a Direção do HUAP constitui um Cargo de Confiança da 84 

Administração da Universidade e que sua categoria deseja também eleger o Superintendente ou 85 

o Diretor do Hospital, como Representante do RJU. Em seguida, a Conselheira expressou sua 86 

preocupação com a fala da Conselheira que a antecedeu. Primeiro, declarou que sua categoria 87 

se posiciona contra a Reforma da Previdência, em sua totalidade, discordando da elevação da 88 

idade mínima exigida aos trabalhadores, para a obtenção de aposentadoria, o que se apresenta 89 

em acordo com a posição tomada pela Universidade. Declarou com veemência que o machismo 90 
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é uma questão de homens, sim. Que eles são machistas e se sentem muito confortáveis nesta 91 

condição e que as mulheres devem se organizar contra esta situação, ocupando o mesmo espaço 92 

na sociedade, tendo em vista que possuem a mesma capacidade de produção, merecendo 93 

salários iguais aos dos homens. A Conselheira encerrou sua fala, informando que dia 08 de 94 

março haverá greve geral contra a Reforma da Previdência, a Privatização da CEDAE, o 95 

“Pacote de Maldade do Governo Temer, Contra o Temer e Contra o Pezão.” 3º Orador 96 

Inscrito: Conselheiro Luiz Fernando Rojo Mattos discorreu sobre a questão da Representação 97 

Docente neste Conselho Universitário e, por extensão, aos demais Conselhos Superiores desta 98 

Universidade e pontuou que não é esta a primeira vez que aborda este tema. Participou aos 99 

demais Conselheiros que há uma discussão perpassando diversos grupos dentro da 100 

Universidade sobre a revisão desta Representação, que está ancorada nos antigos Centros. 101 

Comunicou estar solicitando a listagem de e-mails de todos os Conselheiros, Titulares e 102 

Suplentes, para que, na próxima reunião do CUV, possam discutir sobre esta questão, ou seja, o 103 

posicionamento dos mesmos sobre a forma como são eleitos. Informou ser um Suplente que 104 

sequer conhece o seu Titular, questionando a forma fragmentada como são eleitos. 4º Orador 105 

Inscrito: Conselheiro Roberto de Souza Salles parabenizou os Administradores da 106 

Universidade pela reunião realizada no dia 20/02/2017 nos novos ambulatórios do HUAP. 107 

Participou à Plenária que esses ambulatórios começaram a ser projetados em 2012 e suas obras 108 

iniciadas em 2013/2014. Ressaltou a importância desses ambulatórios para os servidores do 109 

Hospital desenvolverem um trabalho digno e, para um bom atendimento aos pacientes. 110 

Felicitou a atual Administração pela continuidade dada às obras desses ambulatórios, 111 

colocando-se à disposição da mesma para o que for necessário. Acrescentou que a inauguração 112 

desses novos ambulatórios deverá ser em breve e espera estar presente, por ter feito parte deste 113 

processo, assim como, todos os ex-reitores. Finalizou parabenizando o HUAP e toda a 114 

Comunidade na pessoa do Diretor da Faculdade de Medicina, Professor José Carlos Trugilho.  115 

O Senhor Presidente informou à Plenária a existência de quorum para dar continuidade à 116 

Sessão, comunicando haver quórum para apreciação da pauta. Em seguida, expressou sua 117 

preocupação em relação às condições que o Estado do Rio de Janeiro vem enfrentando 118 

atualmente, devido a enorme dificuldade financeira e de incerteza, do ponto de vista político e 119 

até mesmo a nível Federal, sobretudo na Educação. Chamou atenção para a questão da 120 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), da Universidade Estadual do Norte 121 

Fluminense (UENF) e da Fundação Centro Universitário da Zona Oeste (UEZO) pela falta de 122 

interlocução com o Governo do Estado. Comunicou ainda, que professores estão abandonando 123 

a UERJ e discentes pressionando vagas na UFF por transferências imediatas. Confirmou ter 124 

havido um encontro na UERJ, com a participação da Associação Nacional dos Dirigentes das 125 

Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) na última 2ª feira (20/02/2017), 126 

basicamente com Representação da maioria dos Reitores das Instituições Federais de Ensino 127 

Superior. Pontuou a necessidade de se verificar o que a UFF pode fazer, diretamente, para 128 

chamar a atenção da população, aliados da Universidade, no reconhecimento do trabalho do 129 

Professor, das Instituições de Ensino em geral, e das nossas Instituições de Saúde. Acrescentou 130 

que o Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE– UERJ) encontra-se inteiramente 131 

impactado, salientando que irá entrar em contato direto com a Associação dos Docentes da 132 

UFF (ADUFF), o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFF (SINTUFF) para a tomada 133 

de um posicionamento claro da Universidade e de manifestação no Estado do Rio de Janeiro 134 

em geral. Outra questão ressaltada pelo Senhor Presidente foi a divulgação, neste ano do 135 
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Congresso Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES) na UFF, 136 

quando a Universidade receberá  Delegados de todo o país. Pontuou que a Administração está 137 

contribuindo com a ADUFF, se fazendo presente neste Congresso como uma forma do Ensino 138 

Público no Brasil, gratuito, à luz dos eventos que vem ocorrendo hoje na UERJ e em outras 139 

Universidades estaduais. Em relação à questão de legitimação, de reconhecimento de eleições 140 

internas na Universidade, a exemplo da Direção da categoria de Enfermagem, o Senhor 141 

Presidente informou que ele e o Vice-Reitor têm mantido contato direto com os representantes 142 

eleitos, tendo já havido duas reuniões e que se está avançando no reconhecimento desta 143 

Representação à despeito de não haver mais posicionamento institucional no que se refere a 144 

uma Direção, visto que a Universidade tomou uma decisão de Gestão Compartilhada e que 145 

todas as ações  tiveram o objetivo de maximizar o atendimento no HUAP, que é uma porta de 146 

entrada importantíssima da Universidade, possuindo os melhores cargos, os melhores 147 

profissionais de saúde, provavelmente do Brasil. Destacou o perfil tecnológico avançado do 148 

Hospital e o seu alto nível de atendimento. Ressaltou, no entanto, que ele apresenta dificuldade 149 

de manutenção dos seus leitos e de seu acervo tecnológico. Sendo assim, optou-se por uma 150 

Gestão Compartilhada, com todos os riscos e incertezas, de modo que a Universidade está 151 

preparada para reavaliar este modelo de Gestão, o que poderá ocorrer no prazo de um ano, 152 

tendo em vista ainda se estar em um período de carência na Gestão Compartilhada com a 153 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). O Senhor Presidente informou a 154 

cobrança dos cargos que foram contratualizados no início da assinatura desta Gestão e o 155 

cumprimento de metas. Comunicou realização de reuniões em Brasília e a obtenção de recursos 156 

a serem alocados nas áreas de conforto do setor de Enfermagem e de convivência, além da 157 

contratação do Processo Seletivo Simplificado (PSS) com o intuito de preencher cargos 158 

temporários no HUAP. Acrescentou não haver amarras do ponto de vista político, e reconheceu 159 

não ser uma única pessoa a construir a Universidade. Na verdade, afirmou ser este um processo 160 

coletivo, de participação no tempo, tijolo por tijolo e, sobretudo, na adversidade, com 161 

responsabilidade com a questão pública, e na forma como as contas são tratadas na 162 

Universidade. Destacou os dois últimos anos com sendo difíceis, tendo-se resgatado agora as 163 

Livres Ordenações para as Direções de Unidades e o Plano de Desenvolvimento Institucional 164 

(PDI). Apesar desses momentos difíceis, foram de experiência e motivação para o próximo ano. 165 

Em seguida, o Senhor Presidente passou a palavra ao Conselheiro Alberto Di Sabbato que 166 

propôs a aprovação da pauta em bloco, fora os destaques, informando não ser possível a 167 

votação das Emerências por falta de quorum especializado. Não havendo manifestação 168 

contrária, Aprovada.  Foi destacado o item 12 da pauta: Processos nº 23069.050648/2016-11 e 169 

nº 23069.011476/2016-52 – Interessado: Laci Mary Barbosa Manhães – Assunto: Recurso 170 

contra a Decisão Relativa ao Concurso Edital nº 203/2016. Recurso Indeferido. Palavra 171 

passada ao Conselheiro Roberto de Souza Salles que destacou que esse Recurso já avaliado 172 

pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEx) e negado o seu provimento. Após ter 173 

lido os argumentos da candidata, o Conselheiro constatou que o CEPEx já havia solicitado à 174 

Banca Examinadora do Concurso, que a Presidência relatasse o ocorrido, sendo contestado item 175 

por item. Em seguida, o Recurso foi encaminhado à Câmara de Legislação e Normas (CLN), 176 

tendo em vista que a candidata deu entrada de seu processo também no Conselho Universitário 177 

(CUV) e, no momento houve a oportunidade de se esclarecer alguns fatos, sendo o provimento 178 

ao Recurso interposto pela candidata negado pela CLN. Diante de todos os fatos relatados no 179 

processo e considerando que o CEPEx, Conselho mais técnico para rever esta questão, já havia 180 
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negado e, sendo o CUV um Órgão Recursal, o Conselheiro leu o Parecer: - “Considerando que 181 

os argumentos apresentados pela candidata foram devidamente esclarecidos pela Presidência 182 

da Banca, que apresentou  detalhadamente os argumentos e critérios adotados dentro do que 183 

previa o edital. Considerando  não  ter havido descumprimento do edital,  a CLN se manifesta 184 

por negar recurso promovido pela candidata. Sala das Reuniões 13 de fevereiro de 2017.”  E 185 

informou que todas as Câmaras acompanharam o Parecer da CLN. Finalmente o Senhor 186 

Presidente colocou em votação o Parecer da Câmara. Todos concordaram. Aprovado. A Pauta 187 

com os Atos discriminados encontra-se anexada à presente Ata. Nada mais havendo a tratar, o 188 

Senhor Presidente, Magnífico Reitor, Professor Sidney Luiz de Matos Mello, encerrou a Sessão 189 

e, eu, Leonora Grippi Soares da Silva Mendes, Secretária Geral dos Conselhos Superiores, 190 

lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente. Niterói, 22 de fevereiro de 191 

2017. 192 
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LEONORA GRIPPI SOARES DA SILVA MENDES 197 
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 200 
 201 
 202 

ANTONIO CLAUDIO LUCAS DA NÓBREGA 203 
                                    Presidente                     204 


