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Aos vinte e oito (28) dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete (2017) às nove
horas e quinze minutos, no Auditório Milton Santos do Instituto de Geociências, Campus da
Praia Vermelha, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, reuniu-se em Sessão Ordinária o
Conselho Universitário da Universidade Federal Fluminense, sob a Presidência do Magnífico
Reitor, Professor Sidney Luiz de Matos Mello. Compareceram os seguintes Conselheiros que
assinaram a folha de presença, parte integrante desta Ata: Antônio Claudio Lucas da Nóbrega,
Luiz Pedro Antunes, Roberto de Souza Salles, Alessandra Siqueira Barreto, Alexandra
Anastácio Monteiro Silva, Amauri Favieri Ribeiro, Francine Helfreich Coutinho dos Santos,
Antonio Exposito Junior, Rosane Barbosa Marendiano suplente de Carlos João Parada Filho,
Celso José da Costa, Daniel Arruda Nascimento, Eduardo Heleno de Jesus Santos suplente de
Eurico de Lima Figueiredo, Fabio Barbosa Passos, Francisco de Assis Palharini, Gerônimo
Emílio Almeida Leitão, Ida Maria Santos Ferreira Alves, Izabel Christina Nunes de Palmer
Paixão, José Carlos Vieira Trugilho, José Raphael Bokehi, Silvia Maria Sella suplente de
Katia Zaccur Leal, Kleber Santos de Mendonça, Leila Gatti Sobreiro, Levi Ribeiro Júnior,
Marcelle de Sá Guimarães, Martius Vicente Rodriguez Y Rodrigues, Marcello de Barros
Tomé Machado, Nadja Valéria Vasconcelos de Ávila, Ronald Paminelli suplente de Norberto
Osvaldo Ferreras, Paulo Antônio Cresciulo de Almeida, Selma Rodrigues de Castilho, Tibério
Borges Vale e sua suplente Georgia Gomes Poly, Rosa Inês de Novais Cordeiro e seu
suplente João Luiz Pereira Domingues, Luiz Fernando Rojo Mattos suplente de Jonas Lirio
Gurgel, Jony Arrais Pinto Júnior, Cauby Alves da Costa, Gabrielle de Souza Rocha e seu
suplente Rodrigo Leite Hipólito, José Antônio Silva Ribas e sua suplente Rita de Cassia
Nasser C. Garcia, Ésio de Oliveira Vieira, Elson Antônio do Nascimento e seu suplente
Ricardo Campanha Carrano, Fernando Toledo Ferraz, Geraldo Martins Tavares, Dante
Corbucci Fialho, Edson Alvisi Neves, Lenin dos Santos Pires e seu suplente Delton Ricardo
Soares Meirelles, Luis Gustavo Zelaya Cruz, Marcus Wagner de Seixas, Pablo Silva Machado
Bispo dos Santos, Geralda Freire Marques, Heitor Luiz Soares de Moura, Ismênia de Lima
Martins e seu suplente Raimundo Nonato Damasceno, Camila Aguiar Lins do Nascimento e
seu suplente Lucas de Mello Braga, Lígia Regina Antunes Martins, Luciano Pita Correa, Luiz
Carlos de Andrade Vieira e sua suplente Lidiane Nascimento Silva Sant’ana, Márcia dos
Santos Carvalho, Pedro Rosa Cabral, João Carneiro de Holanda Neto suplente de Eduardo
Campos de Mesquita, Bruno Sant’Anna Araújo Luiz suplente de Isabella Pereira de Oliveira,
Wendler de Souza Ferreira suplente de Jefferson Carletto Callado, Luan Guilherme Cândido,
Lucas Getirana de Lima, Viviane de Azevedo Magalhães suplente de Walkíria Nictheroy
Oliveira e Ramon de Jesus Fernandes. O Senhor Presidente cumprimentou a todos e
comunicou a Plenária a existência de quorum regulamentar. Dando início a Sessão, passou a
palavra aos Oradores Inscritos. 1º Orador Inscrito: Conselheiro Roberto de Souza Salles
solicitou uma Moção de Pesar pelo falecimento do Superintendente do STI, Fernando César
Cunha e ressaltou as qualidades do Servidor. Em seguida fez um apelo ao Magnífico Reitor e
ao Vice-Reitor para uma maior atenção ao funcionamento dos elevadores nas Unidades, para
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facilitar a acessibilidade de Discentes com problemas de locomoção e citou o caso do
Discente do Curso de Geografia, Vitor Carvalho Peroba Costa. Prosseguiu, apoiando a
proposta a ser apresentada pelos Servidores Técnico-Administrativos referente ao quantitativo
de vagas para Concurso na Universidade. 2º Orador Inscrito: Conselheira Leila Gatti
Sobreiro expôs um assunto importante para a Faculdade de Veterinária. Informou sua
participação em um Encontro em Brasília, para tratar da creditação do Curso de Medicina
Veterinária junto ao Conselho Federal de seu Curso, quando ficou ciente que um dos índices
de qualidade apreciado nos Cursos é o que se chama de Gestão Social, que pode ser
mensurado através dos projetos desenvolvidos. Ressaltou contudo, que ela e outros Diretores
de Unidades da UFF não possuem uma ferramenta essencial para criar projetos de extensão
nas Unidades, o Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SIGProj). Informou ainda que,
para cadastrar um projeto, o Coordenador do Curso deverá estar vinculado à sua Instituição e
possuir um cadastro prévio de pesquisador no SIGProj. Em seguida, a Conselheira procedeu a
leitura de uma lista de projetos da Faculdade de Veterinária que estão pendentes pela falta
desta ferramenta. Informou ainda que, em seu Curso isto vem sendo feito via Departamento,
mesmo não sendo projetos Departamentais. Sendo assim, destacou a necessidade de se
informar ao Minstério da Educação (MEC), que é a Direção da Faculdade de Veterinária
(CMV) que Coordena o Curso e não o seu Departamento (MMO) e, solicitou
encaminhamento desta questão à Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) para as devidas
providências. 3º Orador Inscrito: Conselheira Ismênia de Lima Martins, como
Representante da Associação dos Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense
(ASPI-UFF) participou à Plenária o Jubileu de Prata desta Associação, convidando a todos
para sua comemoração no Teatro da UFF no dia 23 de julho de 2017, às 10 horas e também
para um Seminário, realizado em cooperação com a Academia de Medicina do Estado do Rio
de Janeiro (ACAMERJ), sobre Envelhecimento Saudável, nos dias 27 e 28 de julho de 2017.
Após considerações sobre a greve do próximo dia 30 de junho de 2017, a Conselheira referiu
a situação vivida pela Universiddade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), pontuando que a
sociedade encontra-se apática a esta situação e isto a apavora. Informou sua participação
física em várias manifestações e considerou importante trazer uma reflexão sobre o quadro
das Universidades, agudo em nosso Estado, e destacou que a greve só esvazia e desprestigia a
Universidade Pública na Sociedade. 4º Orador Inscrito: Conselheiro Lucas de Mello Braga,
Representante dos Servidores Técnico-Administrativos, destacou a Greve Geral da próxima
sexta-feira como um movimento de luta por uma Universidade gratuita e de qualidade e
apresentou duas Pautas, em caráter de urgência, para que o CUV pudesse debater. A primeira
Pauta refere-se ao Concurso que está na eminência de ser homologado para Servidores
Técnicos-Administrativos na Universidade. Informou ter tomado ciência, através do site da
UFF, que o Vice-Reitor esteve no MEC e cobrou complementação do quadro de vagas da
UFF em relação ao Concurso que será aberto. Informou existir pressão nas Universidades,
assim como na UFF, para que sejam extintos diversos cargos, se reduza o número de
Concursos Públicos e se aumente o quadro de Servidores Terceirizados. Referiu que a UFF
pleiteou ao MEC para que fosse aberto Concurso Público em caráter de urgência no ano
passado para provimento de todas as vagas. Mas, desde a abertura do Concurso em agosto do
ano passado até agora, a demanda se eleva, também, pelo crescente número de aposentadorias
por conta da retirada de direitos, inclusive com Reforma Trabalhista, que acarretou uma
ampliação ainda maior na demanda de Técnicos-Adminstrativos, desde a abertura do último
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Concurso até os dias atuais. Destacou que a UFF conseguiu junto ao MEC o direito de
complementação desse Edital para que fossem garantidas essas vagas e que também se
somam a uma luta para que não se fechem os Concursos Públicos no Brasil. Informou a
realização de um levantamento sobre o quadro de vagas na UFF, que aponta uma disparidade
entre o Edital publicado e as vagas disponibilizadas e apontou a necessidade de urgência deste
Conselho solicitar à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) um levantamento que
avalie a necessidade de complementação ao Edital, para que se possa preencher todas as vagas
disponíveis na Universidade. A segunda questão a ser encaminhada refere-se à Determinação
de Serviço (DTS) de nº 4 da PROGEPE que restringe o acesso dos Servidores da UFF ao
Incentivo de Qualificação, uma vez que o requerido era liberado a partir da solicitação do
incentivo e que a a partir desta Norma só poderá ser solicitada mediante posse do Diploma. O
Conselheiro destacou, contudo, que a expedição deste Documento demora, o que acarretaria
perdas nos vencimentos destes Servidores, já possuidores de Certificados de Conclusão de
seus Cursos. Ressaltou ainda, que a maioria dos Servidores da Universidade não dispõem de
licença remunerada, liberação de suas atividades, para se dedicarem às suas qualificações.
Informou que hoje a UFF tem um programa de qualificação que atende, com Bolsa, a
quarenta (40) Técnicos-Administrativos e que a liberação de Servidores para a qualificação
depende ainda de negociação com a chefia imediata. Destacou que a Universidade não pode
restringir a qualificação do Técnico, pelo contrário, precisa incentivar e que esta
Determinação traz um prejuízo para a remuneração dos trabalhadores que já concluíram seus
cursos, assim como torna-se contrário à qualificação de servidores. Pontuou que os Servidores
querem participar das decisões e discutir o Programa de Qualidicação da Universidade.
Considerou oportuno que esta Determinação de Serviço da PROGEPE seja revogada. 5º
Orador Inscrito: Conselheiro Luiz Fernando Rojo Mattos abordou questões referentes ao
processo de escolha dos Representantes Docentes dos diversos Órgãos Superiores. Informu
ter tomado ciência que na última Sessão do CUV foi apresentada uma Proposta, que já foi
retirada para ampliação da discussão. No entanto apontou dois (02) aspectos. Relatou que no
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia (ICHF) cada Professor possuía o direito de votar
em quatro (04) Docentes e que, após revogação pelo Colegiado, agora em apenas um (01).
Ressaltou a complexidade da Universidade, devendo-se caminhar em direção a uma
ampliação da autonomia de cada Instituto, de cada Colegiado, tendo em vista que estes são
muito diferentes entre si. Em relação ao método do debate, declarou ser importante que seja
efetuado por um número cada vez maior de Docentes, de Membros do Conselho
Universitário, considerando que para além do Fórum de Diretores, além de uma Comissão
também composta por Diretores, estes Representantes Docentes deveriam ser parte
fundamental deste debate sobre esta Eleição. A Segunda questão apontada pelo Conselheiro é
que, em se tratando de Representantes Docentes, lhe causa estranheza que a sua Associação, a
Associação dos Docentes da Universidade Federal Fluminense (ADUFF), que muitas vezes
aparece em momentos muito particulares do debate, não seja membro participante, parecendo
pouco interessada em discutir temas que dizem respeito exclusivamente à UFF. Prossegiu
fazendo um chamado para que a ADUFF seja Membro participante deste debate que diz
respeito à Representação, em última Instância, da categoria Docente. 6º Orador Inscrito:
Conselheira Lígia Regina Antunes Martins participou à Plenária que no próximo dia 05 de
julho será inaugurado o novo Ambulatório do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP)
após a conclusão das obras. Pontuou, contudo, a existência de muitos problemas nestas novas
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instalações: rampas muito longas e sem grade de proteção e a ausência de elevadores para
transportar pacientes aos consultórios do segundo andar, dificultando a acessibilidade de
pacientes a estas novas instalações. A Conselheira especificou a situação da nova sala de
pulsoterapia, que atende a pacientes debilitados, com dificuldades de locomoção que, nesta
nova sala, não dispõem de um banheiro, como na sala anterior. Acrescentou ainda ser o Setor
de Expurgo pequeno e não provido de exaustor, questionando o porquê dos Servidores que
trabalham nos locais não terem sido consultados durante o planejamento das obras. Em
relação aos Concursos para provimento de vagas, ela destacou que as vagas pertencentes ao
Hospital, decorrentes de aposentadoria de seus Servidores, são desviadas para a UFF,
solicitando que as vacâncias sejam assumidas pelo Regime Jurídico Único (RJU) e para o
Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). Acrescentou ter tomado ciência de que o
Concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) ainda não foi
homologado e nem quer que seja. Por último, solicitou que se desse a fala aos Trabalhadores
da Biblioteca que, há mais de um ano estão solicitando audiência com o Magnífico Reitor
para relatarem suas condições de trabalho. A Conselheira comunicou ainda, que os Servidores
do HUAP vão participar da greve do próximo dia 30 de junho. 7º Orador Inscrito:
Conselheiro Edson Alvisi Neves parabenizou a Conselheira Ismênia de Lima Martins,
concordando com suas palavras ao afirmar que a Sociedade, de alguma forma, está apática às
questões da Universidade. Acrescentou, contudo, que a Universidade também está apática à
Sociedade. Parabenizou também o Pró-Reitor da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
(PROAES), Leonardo Vargas da Silva, por seu trabalho, no entanto, sugeriu maior
detalhamento de informações sobre o quantitativo de bolsas que, para atender aos parâmetros
da Lei da Transparência, necessita ser apresentada de um modo mais claro e objetivo, de
forma que o Cidadão se aproxime do Estado. Neste sentido, informou que irá encaminhar à
mesa uma Proposta de Criação de uma Comissão Paritária de Acompanhamento dos Projetos
do Programa Nacional de Assistência Estudantil e procedeu a leitura do Documento. Declarou
que, desta forma, se estará promovendo uma Gestão mais participativa. 8º Orador Inscrito:
Conselheiro Luiz Carlos de Andrade Vieira pontuou esperar que nesta próxima paralisação,
a Universidade se posicione da mesma forma como se posicionou na última vez, dia 28 de
abril de 2017, descrevendo os motivos que justificam esta próxima suspensão das atividades.
Mencionou ainda a questão dos Servidores Terceirizados e a Lei da Terceirização criada pelo
Senhor Presidente da República e que ontem o Procurador Geral da República, Rodrigo
Janot, entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) questionando esta lei.
Em relação à fala do Conselheiro Lucas de Mello Braga, que abordou questões referentes ao
Incentivo à Qualificação de Servidores Técnico-Administrativos, pontuando que, havendo a
necessidade de apresentação do Diploma, o Conselheiro Luiz Carlos de Andrade Vieira
postulou que pagamento desta gratificação seja retroativo ou se acabe com esta solicitação. O
Conselheiro relembrou questões, já anteriormente apontadas por ele, referentes à Segurança
na Universidade e destacou a fala do Conselheiro Docente, Saulo Cabral Bourguignon, que
em uma Sessão anterior do CUV participou a criação de um Comitê de Biossegurança. O
Conselheiro Luiz Carlos de Andrade Vieira apontou, contudo, que a Biossegurança engloba
medidas que objetivam evitar vários tipos de riscos, mas não todos, só cobertos pela
Segurança doTrabalho. Prosseguiu, solicitando a criação, a legalização da Comissão Interna
de Saúde do Servidor Público Federal (CISP), já presente em outras Instituições de Ensino
Superior.Referiu ainda que, há um ano foi criada uma mesa de negociação para várias
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reivindicações dos Servidores, porém, informou que ela não funciona. Por fim, solicitou a
volta à mesa de negociação e a criação da CISP. 9º Orador Inscrito: Conselheira Márcia
dos Santos Carvalho retornou à questão do novo ambulatório do HUAP na visão técnica do
Servidor que atua no Setor de Pulsoterapia, único nesta região, que atende a portadores de
Doenças Reumáticas, Doença de Pompe e etc, que exige alta qualificação dos Profissionais
Técnicos do Hospital, ressaltando o cuidado que deve ser tomado com as medicações
utilizadas no tratamento destes Pacientes por serem muito caras. Acrescentou ainda que, ao
visitar a sala do seu Setor, observou que a mesma é imprópria às atividades inerentes ao
Serviço. Informou que os Servidores do Setor redigirão um Documento, a ser entregue ao
Magnífico Reitor, à Divisão de Enfermagem e à Superintendência da Empresa, e considerou
que este Documento não pode apenas ficar no âmbito da Universidade, devendo também ser
encaminhado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que,
segundo informações, a Arquiteta responsável por este projeto informou haver registro e
permissão deste Órgão. Destacou, contudo, que só não foram consultados os Servidores que
atuam no Setor. Esclareceu que muitos dos seus pacientes apresentam grande dificuldade de
locomoção, sofrem de doenças imunodepressivas e muitas vezes mutilantes, acrescentando
que a ausência de um banheiro local à disposição de pacientes que utilizam medicações com
efeito diurético é uma falha muito grave. Outro deslize apontado pela Conselheira é a
ausência de elevadores para o deslocamento dos pacientes ao andar em que se localiza o
Setor, que dispõe apenas de rampas muito longas, inadequadas a pacientes portadores de
marcha debilitante. Informou que será formalizado um Documento, assinado por toda a
Equipe, negando a transferência do atual Setor em que estão atuando, enquanto não houver
segurança aos pacientes e aos profissionais. Outra questão que a Conselheira abordou foi a
Contratação de Servidores para o HUAP após a EBSERH assumir a administração do HUAP
e informou que, em único ambiente, existem Servidores com quatro (4) tipos de vínculos
trabalhistas, procipiciando uma alta rotatividade de profissionais, dificultando as relações de
confiança entre os trabalhadores. Ato contínuo, o Senhor Presidente abriu um espaço de
exceção para o pronunciamento, a pedido do Conselheiro Francisco de Assis Palharini, do 10º
Orador Inscrito: Conselheira Alessandra Siqueira Barreto, Representante de parte do
Fórum de Diretores, fez a leitura de uma Nota de Repúdio do Fórum de Diretores nas
Unidades Acadêmicas da UFF, frente a um Ofício enviado pelo Vereador da Cidade de
Niterói, Carlos Jordy, onde interpela a Administração Central sobre o uso de banheiros
femininos dos Institutos de Ciências Humanas e Filosofia (ICHF), Psicologia (IPsi) e História
(IHT), por pessoas Trans e vinculações criminalizantes vinculados a esta. Ato contínuo, o
Senhor Presidente tomou a palavra e declarou que a Universidade e a Sociedade devem de
fato se mobilizar diante das Reformas propostas pelo Governo, acrescentando que este
Movimento tem a aquiescência da Universidade. Destacou ainda a questão levantada sobre os
recursos destinados à Educação, Ciência e Tecnologia em um Governo que apresenta
dificuldade em se estabelecer, pontuando que as Universidades têm sido impactadas por corte
de recursos que interferiram na conclusão de obras na nossa Universidade, assim como em
outras ações. Acrescentou que, em contato com o Sindicato de Trabalhadores da UFF
(SINTUFF) e a ADUFF, apontou a necessidade se ter um processo de pacificação interna, no
reconhecimento dos reais adversários da Universidade e que movimentos de mobilização
nacional, de fato, devem envolver toda a Universidade. Relatou a ocorrência de reuniões com
Representantes da EBSERH, informando sua participação ainda hoje em outra reunião com
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um Juiz Federal sobre a Empresa, por não haver pontos de alinhamento com os contratos
iniciais efetuados. Sobre questões específicas do HUAP, ele declarou que, a rigor, estas
deveriam ser dirimidas dentro do próprio Hospital e ressaltou que esta Gestão está buscando
um nível de convivência, em busca de soluções conjuntas para que não haja antagonismo em
questões de interesse coletivo. Em seguida, o Senhor Presidente pontuou que hoje o
Conselheiro Lucas de Mello Braga trouxe a este Conselho questões essenciais para o
funcionamento da base Técnico-Administrativa da Universidade, tendo se referido à questão
da Portaria e a das vagas, informando que o Vice-Reitor já vem se dedicando a elas e, julgou
importante que se alinhem as Pautas da Universidade para uma construção conjunta.
Nestemomento ele relatou uma informação do Facebook, divulgando que a ANVISA havia
encontrado carne estragada no Bandejão. O Senhor Presidente esclareceu que a
Administração, em fiscalização objetiva da PROAES, identificou, no ato do recebimento,
carne imprópria ao consumo e, imediatamente contactou profissionais da Faculdade de
Veterinária, habilitados a uma análise do produto e, em seguida contactou a ANVISA para
denunciar a Empresa fornecedora. Em relação à Moção de Pesar quanto ao falecimento do
Superintendente do STI, Fernando César Cunha, o Senhor Presidente participou que o
Servidor será devidamente homenageado por esta Administração e informou que o STI está
sendo transferido do Campus do Valonguinho para o Instituto de Computação, no Campus da
Praia Vermelha, sendo conferido ao STI o nome do Servidor a este Espaço. Ato Contínuo, o
Senhor Presidente passou a palavra ao Vice-Reitor, Professor Antonio Claudio Lucas da
Nóbrega, que comunicou aos demais Conselheiros que as Proposições aqui apresentadas serão
encaminhadas às Câmaras Especializadas e, solicitou que a Moção de Pesar seja aprovada por
Aclamação. APROVADA. Em relação às vagas, informou ter estado no MEC e a sua
preocupação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que na época era Projeto de Lei,
vedava qualquer contratação até 2020. Destacou sua ida ao MEC, detalhando os passos
tomados na tentativa de reverter esta situação. Pontuou, contudo, que esta é uma luta ainda em
curso, tentando-se ocupar as novas vacâncias, decorrentes de aposentadoria, para além
daquele Edital (agosto de 2016). Esclareceu que, para efetiva nomeação de Servidors, existem
mais dois passos: o concurso tem que ser homologado e tem que ser autorizada a nomeação.
Julgou pertinente o questionamento do Conselheiro Lucas de Mello Braga neste Conselho, de
forma que este não seja apenas uma ação administrativa mas também do próprio CUV para
que se alcance estes objetivos, atingindo não só a vacância presente naquele Edital, assim
como as novas vacâncias para além do mesmo. Questionado pela Conselheira Lígia Regina
Antunes Martins sobre a situação do HUAP, o Vice-Reitor respondeu que as contratações do
RJU estão sendo negadas, sob alegação que deveriam ser efetuadas pela EBSERH. Em
relação à Portaria PROGEPE, o Vice-Reitor informou que a mesma vai ser revista,
observando que a exigência de apresentação do Diploma não pode ser um fator limitante neste
processo. Participou à Plenária o lançamento do Programa de Prevenção e Enfrentamento à
Violência contra as Mulheres da Universidade, esclarecendo ser este mais um trabalho
articulado com o Sindicato, com órgãos do HUAP, da Assistência Médica da Reitoria,
Coordenado pela Ouvidoria Gerla da UFF. Informou também a ação de Reestruturação do
Serviço Médico - a Coordenação de Atenção Integral à Saúde e Qualidade de Vida (CASQ) ,
informando que este Setor objetiva atender não apenas os Servidores da Reitoria, mas sim
todos os Servidores, familiares, aposentados e bolsistas. Neste momento, ao ser questionado
pelo Conselheiro Pedro Rosa Cabral se a Universidade iria paralisar suas atividades nesta
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sexta-feira, o Senhor Presidente tomou a palavra e respondeu que a orientação da
Universidade é que se maximize o movimento, no entanto, pontuou que daria uma resposta
objetiva no dia seguinte. Quanto aos servidores da Biblioteca que solicitavam uma audiência
com ele, o Senhor Presidente orientou aos mesmos, que agendassem uma reunião
imediatamente no Gabinete do Reitor. No tocante às propostas apresentadas, em regime de
urgência, pelo Conselheiro Lucas de Mello Braga, o Senhor Presidente as considerou
construtivas e informou que foram acolhidas, e serão analisadas pelas Câmaras
Especializadas. Após algumas considerações do Conselheiro sobre o caráter de urgência de
suas propostas, o Senhor Presidente informou que todas, a rigor, foram acolhidas no CUV,
mas que algumas questões abordadas nas propostas devem examinadas, observando-se os
aspectos legais. O Conselheiro Lucas de Mello Braga solicitou maiores esclarecimentos
quanto aos direitos dos trabalhadores ao solicitarem o incentivo à Qualificação e quanto à
complementação do número de vagas a disponibilizadas no Edital do próximo concurso a ser
homologado agora. Neste momento o Vice-Reitor tomou a palavra, reafirmando que esta
questão está acolhida mas, no entanto, há necessidade desse analisar o impacto legal e
reafirmou o acolhimento do mérito. Finalizando esta matéria, o Conselheiro Lucas de Mello
Braga convocou os componentes de um Grupo de Trabalho (GT) já formado para, ao final da
Sessão, marcarem uma data para o encaminhamento a estas questões. Ato contínuo, o ViceReitor informou que a Moção da Conselheira Alessandra Siqueira Barreto também foi
acolhida, sendo esta uma decisão do CUV. APROVADA. Em seguida, o Conselheiro Heitor
Luiz Soares de Moura solicitou a aprovação dos processos constantes na Pauta em bloco,
salvo os destaques, informando não haver quorum para a votação das Emerências e a retirada
do item 10 da Pauta pelo próprio Relator, para maiores complementos. Foram destacados os
os itens 09 e 11. Item 09 - processo 23069.020590/2016-73 – Interessado: David Ribeiro
Rosas – Assunto: Reingresso no Curso de Direito e item 11 – processo 23069.024788/201383 - Interessado: Jocemir Ronaldo Lugon - Assunto: Pedido de Reconsideração – Análise e
Apuração de possível indício de exercício de outra atividade remunerada por Professores com
Dedicação Exclusiva, apontado em listagem da Controladoria Geral da União (CGU). O
Conselheiro Paulo Antônio Cresciulo de Almeida, foi convidado a relatar o processo
referente ao item 09, em que o Requerente, concluinte do Curso de Letras, pede reingresso no
curso de Direito. O Relator procedeu a leitura do seu Parecer, que ratificou a posição tomada
pelo Colegiado do Curso de Direito pelo indeferimento da solicitação. Em seguida, em
substituição ao Conselheiro Wilson Miranda Filho, ausente na Sessão, o Conselheiro Heitor
Luiz Soares de Moura prestou os esclarecimentos referentes ao processo do item 11.
Informou tratar-se de um pedido de decisão já tomada, acrescentando que estes casos são
relativamente comuns na Universidade, decorrentes de solicitações da CGU. O procedimento
consiste em um cruzamento de informações entre os diversos órgãos: Primeiro Federal x
Federal; Federal x Estadual; Federal x Municipal e por último, Federal x Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS), que controla atividades trabalhistas de empresas de todo o país.
O Conselheiro Relator destacou que a Procuradoria Federal junto à UFF (PFRJ/UFF) foi
consultada e, em seu Parecer, reiterou o prejuízo ao erário, sendo esta manifestação
acompanhada pela Câmara de Legislação e Normas (CLN) em negar a solicitação de
reconsideração, tendo em vista a proibição de acumulação de cargos. Neste momento, o
Conselheiro Lucas de Mello Braga pediu a palavra e informou à Plenária fazer parte de uma
força-tarefa da PROGEPE, que está apurando diversos indícios de acumulação de cargos na
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Universidade. Ato contínuo, em consulta à Plenária, estes dois processos foram postos em
votação. APROVADOS. Os Atos discriminados, encontram-se anexados à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, Magnífico Reitor, Professor Sidney Luiz de
Matos Mello, encerrou a Sessão e, eu, Leonora Grippi Soares da Silva Mendes, Secretária
Geral dos Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo
Presidente. Niterói, 28 de junho de 2017.
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