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Aos trinta (30) dias do mês de agosto 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 Vice-Reitor, Professor
Antônio Claudio Lucas de Nóbrega. Compareceram os seguintes Conselheiros que assinaram a
folha de presença, parte integrante desta Ata: Luiz Pedro Antunes, Roberto de Souza Salles,
Alessandra Siqueira Barreto, Alexandra Anastácio Monteiro Silva, Amauri Favieri Ribeiro, Ana
Lucia Abrahão da Silva, Antônio Espósito Junior, Augusto Cesar Gonçalves e Lima, Francine
Helfreich Coutinho dos Santos, Pedro Paulo de Mello Venezuella suplente de Caio Henrique
Lewenkopf, Paulo Roberto Trales suplente de Celso José da Costa, Fabio Barbosa Passos,
Francisco de Assis Palharini, Gerônimo Emílio Almeida Leitão, Ida Maria Santos Ferreira Alves,
Marcelo Gonçalves do Amaral suplente de Ilton Curty Leal Junior, Izabel Christina Nunes de
Palmer Paixão, José Carlos Vieira Trugilho, José Raphael Bokehi, Katia Zaccur Leal, Kleber
Santos de Mendonça, Leila Gatti Sobreiro, Levi Ribeiro Júnior, Marcello de Barros Tomé
Machado, Nadja Valéria Vasconcelolos de Ávila, Norberto Osvaldo Ferrereas, Paulo Antônio
Cresciulo de Almeida, Roberto Cezar Rezendo Saraiva da Silva, Selma Rodrigues de Castilho,
Wilson Madeira Filho, Saulo Cabral Bourguingnon, Luiz Fernando Rojo Mattos suplente de
Jonas Lírio Gurgel, Cauby Alves da Costa, Rodrigo Leite Hipólito suplente de Gabrielle de
Souza Rocha, José Antônio Silva Ribas, Ésio de Oliveira Vieira, Elson Antônio do Nascimento e
seu suplente Ricardo Campanha Carrano, Fernando Toledo Ferraz, Geraldo Martins Tavares,
Flávio Castro da Silva suplente de Luciane Pimentel Costa Monteiro, Dante Corbucci Fialho e
seu suplente Luis Antônio Brasil Kowada, Sandra Regina Holanda Mariano, Edson Alvisi Neves,
Alberto Di Sabbato, Ricardo Henrique Leal, Pablo Silva Machado Bispo dos Santos, Heitor Luiz
Soares de Moura, Raimundo Nonato Damasceno suplente de Ismênia de Lima Martins, Lígia
Regina Antunes Martins, Luciano Pita Correa, Luiz Carlos de Andrade Vieira, Márcia dos Santos
Carvalho, Pedro Rosa Cabral, Bruno Sant’Anna Araújo Luiz, Caio Barros Sepúlveda, Emanuela
Neves do Amaral, Fernanda Ramos da Silva, Irvin Natarajá Andrade Magalhães suplente de
Gustavo Gonçalves Fagundes, Juliana Alves Alexandre, Juliana Montine Teixeira Rezende,
Laura Brandão Martins, Rafael Carvalho de Albuquerque Lisboa e Waldevino de Oliveira Turl
suplente de Vitória Marinho Wermelinger. O Senhor Presidente cumprimentou a todos e
comunicou a Plenária a existência de quorum regulamentar. Dando início a Sessão, o Senhor
Presidente participou à Plenaria que os processos referentes ao item nº 16: 23069.050726/201670 - Interessado: Fernando de Noronha – Assunto: Recurso Administrativo contra resultado do
Concurso 203/2016 – Profº Adjunto 40h Disciplina PPR, e nº 23069.041738/2016-11 Interessado: Departamento de Odontotécnica – Assunto: Concurso Público para Carreira de
Magistério Superior – Área: Prótese Parcial Removível foram retirados de pauta por força de
medida judicial. Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a palavra aos Oradores Inscritos. 1º
Orador Inscrito: Conselheiro Francisco de Assis Palharini solicitou Urgência para a inclusão
do processo de Proposição de inclusão das Unidades do interior (Macaé e Petrópolis) que não
foram contempladas na Resolução 42/13. Esclareceu que poderia haver redistribuição das vagas
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anteriormente destinadas à Representação das outras Unidades do interior, não havendo alteração
no total de Unidades Representadas no Conselho Universitário. Acrescentou ainda que, de
acordo com as regras eleitorais, uma alteração nas mesmas só pode ser efetuada com, pelo
menos, um ano de antecedência do processo eleitoral correspondente, justificando desta forma o
pedido de Urgência. 2º Orador Inscrito: Conselheiro Pedro Rosa Cabral informou não estar na
pauta oficial deste Conselho Universitário (CUV) a orientação da Advocacia Geral da União
(AGU) de cancelar a Decisão CUV n°050/2008 garantiu "o reposicionamento dos servidores
aposentados e pensionistas na atual carreira, na posição relativa que se encontravam no Plano
Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos (PUCRCE) quando exerceram o
direito à aposentadoria". Além desta medida, que afeta diretamente os aposentados, existe a
ameaça de devolução ao erário e punição aos Conselheiros, até mesmo com demissão dos
mesmos. O Conselheiro pontuou que, assim sendo, futuramente será difícil que novos membros
se voluntariem para compor o CUV e afirmou que o Magnífico Reitor pode enfrentar esta
Proposição de revogação da Decisão 050/2008 do CUV, tendo em vista a Autonomia
Universitária e lamentou a situação vivida pelos aposentados, já com seus salários achatados. 3º
Orador Inscrito: Conselheiro Luis Fernando Rojo informou sua participação nos 2os Jogos
Paralímpicos Universitários, realizados em São Paulo no período de 26 a 30 de julho, e informou
que um único estudante da Universidade Federal Fluminense, Vitor Carvalho Penalva Costa,
participou do evento que, competindo na modalidade de Tênis de Mesa, conquistou duas
Medalhas de Prata. O Conselheiro destacou ter-lhe chamado a atenção o fato da UFF participar
deste evento com apenas um representante, dentre os duzentos e oitenta atletas. Pontuou a
necessidade de maior estímulo e apoio aos possíveis atletas, para que no próximo ano, na
realização dos 3os Jogos Paralímpicos Universitários a UFF possa contar com um maior número
de participantes. Solicitou ainda que conste em Ata um elogio à performance deste discente,
aluno do Curso de Geografia e o encaminhamento ao Conselho Universitário de um pedido de
apoio a esses próximos eventos. 4º Orador Inscrito: Conselheira Fernanda Ramos da Silva,
informou ser discente do Curso de Comunicação e representante do Diretório Central dos
Estudantes (DCE), fazendo parte da nova composição da Bancada Estudantil. Participou a todos
que na próxima Sessão do CUV, a Representação Estudantil trará algumas Proposições: Acesso
ao Restaurante Universitário (RU) de mães/pais com seus filhos; Bolsas permanência para
cotistas; Participação no Conselho Deliberativo do Plano Nacional de Assistência Estudantil
(Pnaes) e trazer as demandas de Polos do Interior (os mais afetados).Em seguida, esta
Conselheira cedeu parte de sua fala uma outra discente, aluna do Curso de Produção Cultural,
que informou que os discentes do Campus de Campos dos Goytacazes não conseguiram chegar a
tempo de participarem desta Sessão do CUV, devido a problemas no transporte. Contudo
informou já ter havido a implantação do BusUff nesta cidade para atender aos estudantes deste
Campus, mas, que é preciso se rever a rota cumprida por este veículo. Participou ainda que os
estudantes conseguiram que o Centro Acadêmico de Geografia ficasse responsável pela
construção desta rota, faltando apenas a aprovação da Diretoria para que ela seja posta em
atividade. Pontuou ainda a necessidade de uma atenção maior à Assistência Estudantil neste
Campus e, que entre os acordos da Prefeitura com a Universidade, este assunto seja colocado em
pauta, tendo em vista a necessidade de acesso de discentes da UFF, desta cidade, assim como de
outras regiões, ao Restaurante Popular da cidade, onde foi vedada a entrada de pessoas não
oriundas da cidade de Campos. A discente acrescentou ainda que, com a expansão da
Universidade, muitas pessoas procedentes de outras cidades ingressaram na UFF. 5º Orador
Inscrito: Conselheira Lígia Regina Antunes Martins referiu a fala do Conselheiro Pedro Rosa
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Cabral e, pontuando essa tentativa de anulação de uma Decisão do CUV, de n0 50/2008, referente
ao reposicionamento dos servidores aposentados e pensionistas, foi amplamente discutida, com
votação unânime e nominal e que o próprio Relator do processo votou contra sua relatoria.
Acrescentou que a maioria dos Conselheiros dessa época não deve compor o CUV atualmente e
que deseja dialogar com os Conselheiros atuais. Destacou ainda ser a Lei n0 11.091/05 referente
ao Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE) bastante
complexa e que feria os direitos dos aposentados e que, antes dela, os servidores podiam averbar
os tempos de serviços obtidos nas esferas Municipal, Estadual e, CLT. Pontuou, contudo, que
quando esta Lei foi aprovada, apenas o tempo de serviço Federal pôde ser considerado,
acarretando prejuízo aos servidores que estavam por se aposentar. A Conselheira afirmou que o
fato desta questão ocorrer justamente na gestão do Magnifico Reitor Sidney Luiz de Matos
Mello e do Vice-Reitor Antônio Claudio Lucas da Nóbrega não os vai deixar isentos de culpa por
esta injustiça. Acrescentou ainda que a maioria dos aposentados, com mais de oitenta anos,
contam com altas despesas com Plano de Saúde e que o Hospital Universitário Antônio Pedro
não atende mais os funcionários, sendo os mesmos rejeitados por esta Unidade de Saúde. Apelou
ao Vice-Reitor para que se possa explicar aos Conselheiros, muitos deles professores, o teor da
Lei n0 11.091/05, por ela considerada injusta, na qual os servidores e os aposentados foram
obrigados a aderir. Pontuou ainda que os aposentados contribuíram muito para a construção da
Universidade e que neste momento correm o risco de sofrer com redução de seus salários,
congelados há vinte anos, acrescentando que o Vice-Reitor, Professor Antônio Claudio Lucas da
Nóbrega, agora candidato, deve responder por esta gestão, que também é dele. Finalizando, ela
informou que pediu vista do processo e que irá chamar todos os Conselheiros para dialogar e
sanar dúvidas, tendo em vista que esta questão deverá ser votada na próxima Sessão do CUV.6º
Orador Inscrito: Conselheira Izabel Christina Nunes de Palmer Paixão, em nome do Instituto
de Biologia (IB), fez uma solicitação às esferas competentes para uma revisão na concessão do
benefício da insalubridade. Referiu que, na última perícia, muitos docentes perderam o direito a
este benefício, estando realmente trabalhando com material insalubre, em local insalubre.
Esclareceu que IB, em seu prédio atual já constitui um ambiente insalubre. Referiu ainda que o
conceito de insalubridade não se refere apenas a questão da infraestrutura do prédio. Seus
professores trabalham em projetos considerados insalubres e isto está criando um grande conflito
no IB porque alguns professores que atuam em alguns projetos perderam sua insalubridade.
Sendo assim a Conselheira fez um apelo à Administração para uma revisão na perícia efetuada
neste Instituto pois isto está gerando uma injustiça e uma insatisfação muito grande entre os
professores. Sendo que alguns estão entrando na justiça. Em seguida, a Conselheira participou à
Plenária a realização no próximo dia 2 de setembro, às 15 horas, da Marcha para a Ciência, no
Museu do Amanhã, dará força à Ciência protestando contra todos os cortes direcionados a todas
às Universidades.7º Orador Inscrito: Conselheiro Luiz Carlos de Andrade Vieira,
Coordenador do Sintuff no interior, informou que após 12 anos haverá a realização de eleição
para a Comissão Interna de Supervisão (CIS). Parabenizou a cidade de Volta Redonda pela
implantação da Universidade da Terceira Idade em seu Campus. Direcionando sua fala aos
aposentados, o Conselheiro informou que, além do reposicionamento, 278 aposentados
receberam uma cartilha para se apresentarem rápido na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal
(PROGEPE) e perderiam 20% de seus salários. Informou ainda que também os professores
foram chamados e que no interior, Volta Redonda, também os professores se filiaram ao
SINTUFF para poderem entrar com uma ação para não perderem seus 20%. Abordou ser esta
uma questão política pois os aposentados não têm cadeira no CUV, não votam para Reitor. E são
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os primeiros a perderem o salário, como aconteceu no Rio de Janeiro. O Conselheiro acrescentou
que, em cima da questão política existe uma questão humanitária, tendo em vista que muitos
dependem deste recurso para a aquisição de medicamentos e pontuou que não foi um processo
judicial que chegou até o Reitor e sim o envio pela Controladoria Geral da União (CGU) de um
documento. Participou aos presentes que, se no próximo CUV esta questão estiver em pauta, ele
trará umas 200 pessoas do interior. Informou ainda que além dos servidores técnicoadministrativos existem professores afetados por esta situação. Destacou que vários Planos de
Carreira incluíram os aposentados, sendo que a Educação não é considerada importante neste
país, não sendo possível aceitar esta situação, e que se deveria convocar uma Sessão
Extraordinária do CUV para discutir o assunto. Houve manifestação dos aposentados e
representantes do SINTUFF neste momento. 8º Orador Inscrito: Conselheiro Roberto de
Souza Salles reafirmou as questões apontadas pela Conselheira Izabel Christina Nunes de
Palmer Paixão e destacou ter ido várias vezes ao IB, quando reitor, à época, e que apresenta
péssimas condições de funcionamento e que deve ter faltado sensibilidade em quem foi avaliar a
questão da insalubridade. No entanto, abordou aspectos positivos ocorridos na Universidade.
Primeiro, parabenizou a Universidade pela criação do Escritório de Representação dos BRICS.
um grupo político de cooperação criado em 2001 por países emergentes como Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul para discutirem seus problemas em conjunto. Destacou ter valido a
pena em 2014, ainda na vigência de sua gestão, em Reunião, na presença de mil Reitores, a
assinatura deste protocolo para a criação na UFF deste escritório. O Conselheiro abordou os 35
anos do Centro de Artes (Cinema, Teatro e Galeria), parabenizando a UFF por este Centro
Cultura importante para cidade de Niterói e parabenizou ainda a servidora Tereza Machado pela
sua colaboração na construção de um cinema novo e a reforma do Teatro e também da Galeria.
Acrescentou que este espaço foi inaugurado com um equipamento cultural único, um dos
melhores do Brasil e reafirmou seus parabéns à UFF, à servidora Tereza Machado e à
Superintendência de Arquitetura e Engenharia (SAEN) e a todos que colaboraram nesta
construção. Complementou sua fala saudando o Conselheiro Eduardo Antônio Pacheco Vilela,
um Conselheiro atuante que ora está deixando o Conselho Universitário para fazer o Doutorado
em Portugal. Finalizando, se mostrou solidário aos Servidores Técnico-Administrativos e aos
servidores aposentados. Houve manifestação dos membros do SINTUFF e de servidores
aposentados neste momento. Ato contínuo, o Senhor Presidente tomou a palavra e passou aos
informes: 10- organização do Simpósio de Acidente de Trabalho pela Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas (PROGEPE) em 13 de setembro no Auditório do Bloco P; 20- realização do 10 Encontro
de Gestores das Unidades Universitárias no dia 20 de setembro, evento aberto a todos que se
interessarem. Em seguida, o Senhor Presidentes, em resposta à questão da Insalubridade
abordada pela Conselheira Izabel Christina Nunes de Palmer Paixão, informou ser esta uma
preocupação particular dele, porque, de fato, existia uma série de ações contra algum tipo de
insalubridade e ele conversando com alguns servidores da Coordenação Atenção Integral à
Saúde e Qualidade de Vida (CASQ), chegaram à cnclusão que a lei é muito perversa e restritiva,
tendo em vista que quando um professor assume um cargo de chefia, automaticamente o sistema
cancela sua gratificação de insalubridade, mesmo que ele acumule a atividade insalubre com a de
gestor. Sendo assim, a CASQ tem trabalhado intensamente em rever todos os laudos. Informou
ainda que irá solicitar ao Pró-Reitor da PROGEPE, que recomende à CASQ uma visita ao IB
para verificar a existência de alguma distorção específica ou se é o problema da lei. Em relação à
questão do prédio, apesar dos cortes sucessivos de capital por este governo, informou o prédio
será concluído e entregue. Quanto à Conselheira Fernanda Ramos da Silva, representante da
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Bancada Estudantil da UFF, ele informou não estar correta esta informação. Na sucessiva
redução de custeio de 2015 até os dias atuais, as bolsas não foram reduzidas, pelo contrário, as
bolsas foram contempladas. Foi reduzido o pagamento do custeio, por exemplo, dos
fornecedores de energia elétrica, que teve essa dívida judicializada. Ou seja, as verbas de custeio
foram direcionadas para as empresas que pagam os trabalhadores terceirizados, para as bolsas e
às políticas estudantis como os bandejões, BusUFF, sendo este implantado agora no Campus de
Campos dos Goytacazes. O Senhor Presidente afirmou haver sim uma dificuldade política de
permanência e aumentará essa dificuldade, não por uma decisão política interna e sim por uma
redução de repasses. Sobre a questão dos aposentados, o Senhor Presidente informou que eles
podem, sim, ser atendidos no Serviço Médico, com atendimento em todas as especialidades,
como todos os servidores, sendo o Senhor Presidente, neste momento, contestado pelos
aposentados presentes. O Senhor Presidente informou que neste momento o Serviço Médico está
passando por uma melhoria significativa no espaço físico, e que o Setor de Perícia já ganhou um
espaço melhor, para atender inclusive os aposentados. Ainda em relação aos aposentados, sobre
esta Ação Judicial, ele esclareceu que, na época em que houve essa obrigação dos aposentados
optarem pela carreira, passando ao Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação (PCCTAE), havia uma regra neste Plano que prejudicava algumas pessoas que, quando
foram reclassificadas, perderam referências. Seguindo determinação da Lei algumas pessoas
perderam referência. Em seguida, o Sindicato entrou com uma Ação Administrativa na
Universidade contestando o ocorrido. O processo seguiu para a Procuradoria na época, que
informou não haver amparo legal para esta questão. Em seguida, foi encaminhado ao CUV, para
análise em suas Câmaras Especializadas, quando todas opnaram negativamente ao pleito,
acompanhando o Parecer da Procuradoria e, mesmo assim, o Plenário do Conselho, reunido em
Sessão Extraordinária, concedeu este reenquadramento aos aposentados. No entanto, em 2012,
um servidor que não foi favorecido por este enquadramento, solicitou este benefício. Seu
processo seguiu para a Procuradoria, que detectou essa Ação Administrativa contra a Lei da
época. Em prosseguimento, o Ministério Público determinou a interrupção, como força
inequívoca sobre aquela ilegalidade, ficando o Magnífico Reitor preocupado pois, caso houvesse
desobediência de uma determinação do Ministério Público, esta questão se transformaria em
Ação Civil Pública, que poderia decidir pela devolução destes recursos. A Administração então,
optou pela interrupção do processo neste momento e o enviou ao CUV, onde está sendo
apreciado nas Câmaras Especializadas, enquanto se estuda uma alternativa. O Senhor Presidente
informou ter estudado esta questão e informou que irá fazer uma consulta explícita à PROGER e
tentar demonstrar ao Ministério Público de ser esta uma medida injusta e obter uma ordem que
atenda às nossas necessidades. Informou ainda que irá consultar a PROGER sobre a
possibilidade da ocorrência de Decadência, tendo vista que já se passaram 5 anos e, então, se
rever o Ato Administrativo. Neste momento, o Senhor Presidente foi contestado pelo
Conselheiro Pedro Rosa Cabral que destacou não ter sido este o procedimento anunciado pelo
Magnífico Reitor. O Senhor Presidente reafirmou o que havia proferido, confirmando sua
posição na tomada de medidas em defesa dos aposentados, na tentativa de reverter este quadro.
Sendo questionado pela Conselheira Márcia dos Santos Carvalho se ele iria destituir a
Comissão já formada em atendimento ao Ministério Público, o Senhor Presidente participou não
haver essa possibilidade. Neste momento houve grande manifestação dos servidores aposentados
e representantes do SINTUFF. O Senhor Presidente solicitou então ao Sindicato usasse a força
que tem para tentar reverter esta situação judicialmente, enquanto ele faz uma consulta à
PROGER sobre a Decadência. Ato contínuo, o Senhor Presidente passou à ordem do dia,
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informando haver quórum para votação da Pauta mas não para as Emerências. Em seguida, o
Conselheiro Alberto Di Sabbato solicitou aprovação da Pauta, salvo os destaques. O
Conselheiro Edson Alvisi Neves solicitou a retirada da Pauta dos processos referentes ao item
20 (assuntos correlatos): n0 23069.006637/2017-77 – Interessado: Edson Alvisi Neves –
Assunto: Proposta de Criação Paritária de Acompanhamento dos Projetos PNAES, para
acompanhar e auxiliar a Administração no Gerenciamento, Aperfeiçoamento e Planejamento dos
Recursos e n0 23069.003572/2017-16 – Interessado: Bancada Estudantil – CUV – Assunto:
Projeto de Resolução – Participação Estudantil na Gestão e Fiscalização dos Recursos Advindos
do PNAES e Prestação de Contas da PROAES. O Conselheiro Francisco de Assis Palharini
solicitou Urgência para a inclusão de Ante Projeto de Resolução na Pauta. Inclusão consentida.
APROVADOS. O Conselheiro Fabio Barbosa Passos apontou o único destaque da Pauta,
referente o item 17: processo n0 23069.010613/2016-31 – Interessado: Departamento de
Engenharia Civil – Assunto: Recurso da Decisão Exarada pelo CEPEX – Concurso Público para
Carreira de Magistério Superior – Área: Ética e Cidadania, Gestão e Sustentabilidade nos
Processos Destrutivos. Para se pronunciar sobre este processo foi convidado o Conselheiro
Wilson Madeira Filho, que relatou ser este um processo bastante polêmico e que diversos
representantes pertencentes à Escola de Engenharia o procuraram, com diferentes versões sobre
o mesmo. Sendo assim, ele, como Relator do processo, decidiu pela retirada de Pauta, para que o
mesmo possa ser estudado adequadamente, levando em consideração todos os lados da questão.
A Pauta, encontra-se anexada à presente Ata. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente,
Vice-Reitor, Professor Antonio Claudio Lucas de Nóbrega, 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, 30 de agosto de 2017.

LEONORA GRIPPI SOARES DA SILVA MENDES
Secretária Geral

SIDNEY LUIZ DE MATOS MELLO
Presidente

