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ATA DA DUCENTÉSIMA OCTAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e oito, foi realizada na sala de reuniões da 5 

Reitoria, às 14 horas, a ducentésima octagésima reunião ordinária do Colegiado Executivo 6 

da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças 7 

dos seguintes Conselheiros: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, que presidiu 8 

a reunião; Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; Prof. Carlos Jorge 9 

Logullo de Oliveira – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; Profª Lílian 10 

Maria Garcia Bahia de Oliveira – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Gustavo de Castro 11 

Xavier – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários em exercício; Prof. Luís César 12 

Passoni – Diretor em exercício do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do CCH; 13 

Prof. Márcio Manhães Folly – Diretor em exercício do CCTA; Prof. Arnoldo Rocha Façanha 14 

– Diretor do CBB; Aline Cerqueira Barbosa Vitoi Fonseca – Diretora Geral de 15 

Administração em exercício; Sr. Antônio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Sr. 16 

Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Compareceram como convidados: Prof. 17 

Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de Administração de Projetos; Prof. Antonio 18 

Teixeira do Amaral Jr. – Secretário Geral; Prof. Paulo César de Almeida Maia – Gerente da 19 

Prefeitura do Campus; Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação das atas da 278ª e 279ª 20 

reuniões; 2- Informes; 3- Atividades: encerramento de 2007 e início de 2008; 4- Assuntos 21 

Diversos; O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 22 

1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação as atas 278 e 279. Por solicitação de 23 

membros do Colegiado, face ao número de substitutos presentes, as atas ficaram para ser 24 

apreciadas na próxima reunião. Passando ao item 2, o Reitor informou que acontecerá 25 

amanhã, 9 de janeiro, a segunda reunião do Conselho Curador, sendo a primeira em 26 

Campos, na Casa de Cultura Villa Maria. Informou que foram aprovadas no CONSUNI as 27 

normas para a regulamentação de convênios, contratos e prestação de serviços e, 28 

também, a criação da Prefeitura do Campus. Informou que foram aprovadas no COLAC as 29 

regras básicas para credenciamento de professores na Pós-Graduação. Disse que as 30 

regras vigorarão a partir de março de 2008. Informou que a GCOM e a DGA trabalharam 31 

intensamente até tarde durante os dias de recesso recebendo os materiais adquiridos. 32 

Disse que faltam poucos itens a serem entregues. Informou que nos últimos dias do ano foi 33 

conseguido junto ao Governo o recurso para pagamento das dívidas trabalhistas a todos 34 

servidores. Disse que como não foi possível pagar até o último dia do ano, a dívida 35 

trabalhista passou para a condição de “Restos a Pagar” e, com isso, entramos em uma fila 36 

de pagamento. Disse que o Governo informou que em janeiro e fevereiro a prioridade é 37 

pagamento de férias. Informou em relação às obras da UENF que já foi pago parte da obra 38 

do prédio da Prefeitura do Campus, a metade do valor da cerca e a totalidade do valor da 39 

estrada do CCTA. O Prof. Ronaldo Paranhos informou que na quinta-feira próxima 40 

acontecerá, às 20 horas, a posse da nova diretoria do CEFET/Campos, sendo muito 41 

importante a nossa presença. O Prof. Abel informou que foi encaminhado pela Diretoria de 42 

Projetos à Reitoria o Plano de Ação Estratégico 2008/2010, devendo o mesmo ser ponto 43 

de pauta do COLEX. Passando ao item 3, o Reitor disse que o ano acadêmico da 44 

Graduação e da Pós-Graduação será iniciado no dia 12 de março e a haverá colação de 45 

grau nos dias 18 (CBB), 19 (CCT) e 20 (CCH/CCTA) de fevereiro de 2008. Disse que a 46 
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data da colação de grau tem que ser aprovada pela Câmara de Graduação. Informou que 47 

somente por volta do dia 10 de janeiro poderemos ter noção do que ainda nos resta a 48 

pagar referente a 2007. Disse que uma comissão composta por membros do Governo, 49 

ALERJ e das Universidades Estaduais começará a trabalhar a partir de fevereiro a 50 

possibilidade de liberação do orçamento das Universidades em duodécimos. O Reitor 51 

disse que em 2008 precisaremos trabalhar os projetos FINEP pensando na Instituição 52 

como um todo. Disse que precisamos ampliar a rede elétrica e pensar na manutenção e 53 

reparo das máquinas de ar-condicionado. O Prof. Logullo disse que foi lançado, em 10 de 54 

dezembro, edital CT-Infra. Disse que o prazo para envio eletrônico das propostas é 13 de 55 

março e envio da cópia impressa até 14 de março. Disse que pelo número de 56 

pesquisadores estamos incluídos na categoria de até quatro projetos para submissão. 57 

Estimou que o total de recursos que poderão ser solicitados será da ordem de R$ 58 

3.800.000,00. Disse que não devemos discutir em cima de valores, mas sim na associação 59 

de grupos e interesses institucionais comuns a todos. O Reitor disse que precisamos 60 

elaborar bem os projetos a serem submetidos, alinhavando muito bem os itens solicitados 61 

ao objetivo principal do projeto. O Prof. Logullo disse que o CT-Infra é um projeto que 62 

possibilita a integração dos pesquisadores para um objetivo único. O Prof. Ronaldo 63 

Paranhos disse que a chance para a construção de espaços para a universidade é com 64 

estes projetos. O Prof. Passoni disse concordar com o Reitor que é um projeto para 65 

infraestrutura da universidade. Disse que podemos submeter até quatro projetos e 66 

devemos estudar a melhor estratégia, se é mesmo necessário submeter os quatro projetos. 67 

Disse que devemos pensar na construção de prédios para salas de aula que hoje são um 68 

problema. O Prof. Ronaldo Paranhos disse que o projeto não contempla construção de 69 

salas de aula. O Reitor disse que a idéia é construir prédios menores que abriguem os 70 

laboratórios e adequar os prédios com a estrutura de CIEP, que hoje abrigam laboratórios, 71 

para salas de aula. O Prof. Arnoldo disse que a questão da refrigeração está um 72 

problema. Disse que a construção de novos prédios é importante, mas devemos 73 

apresentar projetos para concluir as demandas de projetos anteriores e ainda pendentes. 74 

O Prof. Folly disse que o tempo é curto, temos até março para submetermos os projetos e 75 

sugeriu a nomeação de uma comissão para tratar o assunto. O Reitor disse que o COLEX 76 

precisa ter poder de decisão, mostrando quais são os interesses institucionais. O Prof. 77 

Folly disse que é importante decidirmos se os projetos serão por Centro ou projeto da 78 

Instituição. A Profª Teresa disse que é interesse do CCH um laboratório de línguas, que 79 

além de servir a alunos e funcionários amplia a possibilidade de contatos para convênios 80 

com as instituições estrangeiras e uma melhor estrutura para receber alunos estrangeiros e 81 

encaminhamento ao exterior dos nossos alunos. Disse que questões como ar-82 

condicionado e telefonia também interessam ao CCH. Disse que a biblioteca do Centro 83 

ainda não possui ar-condicionado. O Prof. Abel disse que reforça a proposta do Prof. 84 

Arnoldo e que precisamos resgatar o histórico do CT-Infra, verificando o que foi feito e o 85 

que falta fazer. O Prof. Logullo disse que o 1º CT-Infra foi em 2001, com valor de R$ 86 

830.000,00 e coordenado pela FENORTE. Disse que houve devolução de dinheiro. 87 

Informou que o 2º CT-Infra foi também em 2001, com valor de R$ 500.000,00, coordenado 88 

pela UENF, o 3º CT-Infra de 2003, com valor de R$ 200.000,00, coordenado pela UENF e 89 

está sendo usado deste projeto R$ 80.000,00 para melhoria do ar-condicionado. Disse que 90 

o 4º CT-Infra foi em 2004, com valor de R$ 839.500,00 e coordenado pela FUNDENOR, o 91 

5º CT-Infra em 2006, com coordenação da FUNARBE e valor de R$ 1.845.000,00 e o 6º 92 
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CT-Infra em 2006, coordenado pela FUNARBE e com valor de R$ 1.278.000,00. O Prof. 93 

Folly perguntou quem administrará as sobras dos recursos dos projetos CT-Infra e sugeriu 94 

que seja decidido pelo COLEX. O Reitor disse que o COLEX precisa assumir e decidir o 95 

uso dos recursos. O Prof. Arnoldo sugeriu que seja decisão do COLEX não só os projetos 96 

que devem ser submetidos como a decisão das questões finais como a utilização dos 97 

rendimentos financeiros e sobra de recursos. O Reitor disse que nas próximas reuniões 98 

avançaremos na questão do CT-Infra 2008. Passando ao item 4 o Reitor informou que foi 99 

encaminhado aos membros dos Colegiados Superiores o calendário das reuniões de 2008. 100 

O Prof. Folly disse que desde 1994 não houve avanço no direito trabalhista, como 101 

insalubridade. Disse que trabalha com doenças como raiva animal e tuberculose. Solicitou 102 

que a questão da insalubridade seja tratada com maior empenho. Informou que não se 103 

pode colocar qualquer equipamento no Hospital Veterinário por que a capacidade elétrica 104 

não suporta. Solicitou que a Reitoria resolva essa questão. O Reitor informou que está 105 

sendo feito um trabalho de levantamento das necessidades para ampliação da rede. A 106 

Profª Teresa informou que tratou de convênios na última viagem que fez à Sevilha. Disse 107 

que ficou bem encaminhada a possibilidade de cooperação com três programas, mas para 108 

isso a UENF precisa se inscrever no PCI (Programa de Cooperação Internacional) do 109 

Governo Espanhol. Disse que encaminhará à Reitoria as informações necessárias sobre 110 

os convênios. O Prof. Arnoldo relembrou a necessidade de reconstituir as comissões 111 

obrigatórias por lei e aquelas de vital importância para a instituição, como a Comissão de 112 

Avaliação Institucional e a Comissão de Biosegurança. O Sr. Constantino disse que é 113 

uma tarefa difícil conseguir pessoas para assumirem as comissões. Disse que a Comissão 114 

de Biosegurança é muito importante para o CCTA e CBB. Solicitou a apresentação de 115 

nomes para facilitar a composição das comissões. A Profª Lílian solicitou aos Diretores 116 

que encaminhem as planilhas preenchidas pelos laboratórios com as informações das 117 

disciplinas oferecidas. Disse que no final de 2007 o Consulado Francês entrou em contato 118 

com a finalidade de marcação de visita à UENF. O Prof. Passoni disse que em relação à 119 

planilha com as informações das disciplinas oferecidas, o sistema acadêmico, que avançou 120 

bastante, deveria ser capaz de emitir as informações. O Reitor disse que existe um 121 

planejamento do GRC para este fim. Disse que algumas informações precisam ser 122 

passadas pelos laboratórios, como o nome de quem ministrará as disciplinas em cada 123 

semestre. O Prof. Gustavo informou que há edital aberto da PROEX para bolsas de 124 

extensão, com prazo até 18 de janeiro. Disse que a demanda ainda está baixa. Nada mais 125 

havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 10 126 

minutos. 127 

 128 

 129 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho              Carlos André Pereira Baptista 130 

                 Reitor      Secretário ad hoc 131 


