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ATA DA DUCENTÉSIMA OCTAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

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

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

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

que presidiu a reunião; Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; Profª Lílian 9 

Maria Garcia Bahia de Oliveira – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Edson Correa da Silva – 10 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Silvério de Paiva Freitas – Pró-Reitor de 11 

Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. 12 

Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Prof. Ailton Mota – Diretor do CCH em 13 

exercício; Prof. Herman Maldonado Vásquez – Diretor CCTA; Prof. Marco Antonio Martins 14 

– Diretor Geral de Administração; Compareceram como convidados: Sr. Antonio 15 

Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos 16 

– Diretor de Administração de Projetos; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Jr – Secretário 17 

Geral; Prof. André Lacerda de Abreu Oliveira – Chefe do Hospital Veterinário; Prof. Paulo 18 

César de Almeida Maia – Gerente da Prefeitura do Campus; Prof. Carlos Jorge Logullo de 19 

Oliveira – Assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; Sr. Carlos André 20 

Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação das atas 21 

280 e 281; 2- Informes; 3- Professor Visitante (normas); 4- Exame de convênio; 5- Assuntos 22 

Diversos; O Prof. Abel iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e informando 23 

que o Reitor já está a caminho. Passando ao item 1 da pauta, o Prof. Abel colocou em 24 

apreciação as atas 280 e 281. A ata da 280ª reunião foi aprovada com quatro abstenções e 25 

a ata da 281ª reunião foi aprovada com duas abstenções. Passando ao item 2 o Prof. 26 

Abel disse que o Prof. Maldonado propôs que a reunião se iniciasse com o Prof. Logullo 27 

falando do CT-Infra. O Prof. Logullo disse que a proposta para o CT-Infra terá que estar 28 

pronta até o dia 13 de março. Disse que foi dado o seguinte título ao projeto: 29 

“Modernização e Recuperação de Infra-Estrutura Física Relacionada à Pesquisa e Pós-30 

Graduação na UENF”. Disse que a prioridade é climatização e eletrificação da UENF. O 31 

Prof. Abel disse que havia sido decidido que cada Centro indicasse representantes para 32 

tratar o CT-Infra, e os representantes do CCTA são a Profª Isabel Cândia e o Prof. Éder 33 

Dutra e a representante do CCH é a Profª Teresa Peixoto, estando os três professores 34 

presentes a esta reunião. O Prof. Logullo disse que ele foi indicado pelo Prof. Arnoldo 35 

como representante do CBB. O Prof. Ronaldo Paranhos disse que não seria exatamente 36 

um representante, mas sim um coordenador e quem for indicado precisa ter noção que o 37 

CT-Infra demandará muito trabalho. Disse, em relação ao prazo, que estamos atrasados. O 38 

Prof. Logullo enfatizou que é importante a melhoria na climatização, beneficiando linhas 39 

de pesquisa. O Prof. Paulo Maia informou que será necessário ressaltar os pontos 40 

precários, como máquinas de ar-condicionado com defeito ou funcionando mal. O Prof. 41 

Maldonado disse que concorda com o Prof. Ronaldo que estamos atrasados e acha que 42 

cada Centro deve preencher seu projeto. O Prof. Edson disse que é importante passar ao 43 

Prof. Paulo Maia as informações mais objetivas. O Prof. Logullo concordou que estamos 44 

atrasados, mas disse que estamos trabalhando com mais organização e um apoio técnico 45 

que não tivemos anteriormente. O Prof. Arnoldo enfatizou que após a elaboração do 46 
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projeto é importante bater o martelo em relação às prioridades. O Reitor disse que 47 

retirando P4 e P5, que apresentam problemas, a troca de aparelhos não sairia tão caro, 48 

sem contar a economia no consumo de energia. O Prof. Marco Antonio informou que 49 

para compra de veículos e máquinas agrícolas por meio de projeto FAPERJ, a nota fiscal 50 

tem que sair em nome da instituição. O Reitor informou que serão abertos editais da 51 

FAPERJ a partir de março. Solicitou que os Diretores orientem os professores a 52 

submeterem projetos e encaminharem seus artigos para publicação. O Prof. Abel lembrou 53 

do edital APQ1 de balcão, que hoje está com valor de R$ 28.000,00. O Sr. Constantino 54 

disse que quando começou a trabalhar na Administração da Reitoria em 1999 eram 55 

cobrados pagamentos de projetos aprovados em 1996 e hoje já avançamos bastante. O 56 

Reitor disse que o Secretário de Ciência e Tecnologia decidiu que a FAETEC estará 57 

proibida de oferecer ensino superior, cuidando apenas de cursos técnicos. Disse que, 58 

segundo o Secretário, ensino superior ficará a cargo da UERJ, UENF e possivelmente a 59 

UEZO. Disse que, como exemplo, a UENF encamparia o ensino superior do ISEPAM, que 60 

hoje possui o curso de Normal Superior. Disse que discutiu com o Secretário a 61 

possibilidade de criação de um Colégio de Aplicação. O Prof. Silvério achou a idéia 62 

interessante. Disse que há perspectiva muito boa, com um projeto bem elaborado. O Prof. 63 

Maldonado disse que em reunião no CCTA foi aprovado vestibular elaborado pela UENF 64 

para Zootecnia e Agronomia, com apoio da Pró-Reitoria de Graduação. O Reitor disse que 65 

esse vestibular servirá como experiência, dada a complexidade para elaboração. O Prof. 66 

André passou aos membros do Colegiado cópia do relatório das atividades do Hospital 67 

Veterinário. O Prof. Marco Antonio falou do planejamento orçamentário para 2008. Disse 68 

que esteve reunido no Rio de Janeiro na semana passada com a SEPLAG e a Secretaria 69 

de Fazenda. Disse que foi discutido contingenciamento, mas a UENF ficou fora do mesmo. 70 

Disse que a cota orçamentária será liberada por quadrimestres e dos R$ 96.000.000,00 71 

aprovados, no primeiro quadrimestre serão liberados 40%, no segundo quadrimestre 72 

atingirá 75% da liberação e no último fechará os 100% de liberação. Disse que é esperado 73 

que a cota orçamentária seja igual à cota financeira. Disse que será importante priorizar os 74 

gastos e os critérios para distribuição dos recursos deverão ser discutidos neste Colegiado. 75 

Informou que os valores em “Restos a Pagar” serão executados ao longo de 2008, mas em 76 

relação à pessoal será tratado de forma diferente. Informou que conseguiu em relação à 77 

FAPERJ a garantia de não atrasar as  bolsas. Passando ao Item 3 da pauta o Reitor disse 78 

que foi trabalhada a Resolução de Professor Visitante existente e foram feitas algumas 79 

modificações, como a possibilidade de professores aposentados em compulsória 80 

receberem a bolsa. Disse que há possibilidade de Professor Visitante sem bolsa. Disse que 81 

é importante preservar os professores que possuem uma história na instituição. O Prof. 82 

Marco Antonio perguntou se essas bolsas seriam pagas com recursos FAPERJ. O Reitor 83 

respondeu que sim. O Prof. Edson disse que a demanda de bolsas aumentou bastante, 84 

baseado no aumento de vagas oferecidas pelos Programas. Disse que a questão 85 

orçamentária dos recursos descentralizados FAPERJ precisa ser estudada de forma mais 86 

cuidadosa. Disse que é preciso que as autoridades da instituição compactuem destas 87 

necessidades e é preciso maior planejamento ao oferecer bolsas. O Prof. Silvério disse 88 

que apóia totalmente a Resolução para Professor Visitante. Disse que é preciso ter 89 

cuidado com a cota FAPERJ porque a demanda está muito grande. Sugeriu que seja 90 

solicitado à FAPERJ edital de extensão. O Reitor disse que em relação ao pedido de 91 

vagas para a Pós-Graduação é preciso verificar o histórico de atuação do pesquisador que 92 
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solicitou determinado número de vagas. Disse que precisamos apresentar argumentos 93 

para solicitar aumento dos recursos FAPERJ. O Prof. Maldonado disse que muitos 94 

projetos de balcão aprovados demoram a receber os recursos e isso faz com que muitos 95 

pesquisadores se cansem. O Prof. Edson disse que precisamos mostrar aos colegas que 96 

este quadro mudou. O Prof. Amaral disse ter percebido que a fala é única. Disse que nós 97 

que acompanhamos o processo vimos no Presidente da FAPERJ uma pessoa equilibrada, 98 

condescendente e que possui os dados em mãos, ficando preocupado com o baixo 99 

interesse na submissão de projetos. Disse que não podemos ter uma visão unilateral. O 100 

Prof. Arnoldo disse que o interessante para a instituição seria poder trazer pesquisadores 101 

renomados para palestras e visitas a laboratórios, trazendo um ganho enorme para alunos 102 

e pesquisadores. Disse que precisamos criar o programa, encaminhá-lo aos colegiados e 103 

depois buscarmos os recursos. O Reitor disse que a minuta da Resolução será 104 

encaminhada para sugestões. Passando ao Item 4 da pauta o Reitor falou que há um 105 

projeto em andamento, junto à PETROBRAS e outra instituição que não foi aprovado na 106 

UENF e há professores da universidade recebendo recursos. O Prof. Ronaldo Paranhos 107 

disse que em outubro de 2007 recebeu carta da PETROBRAS indagando por que não há 108 

assinatura da UENF no projeto se há professores daqui envolvidos. Disse que ficamos 109 

sabendo do projeto através desta correspondência da PETROBRAS. O Reitor disse que já 110 

aconteceram diversas reuniões e estamos tentando resolver o problema. Disse que há três 111 

professores da UENF envolvidos e este Colegiado precisa tomar uma decisão. Disse que é 112 

importante um relator para não parecer decisão da Reitoria e que o Executivo decida que 113 

ação deverá ser tomada. O Sr. Constantino disse que na gestão do Reitor Adilson já 114 

havia acontecido fato semelhante envolvendo um dos professores que está envolvido na 115 

questão atual e, na época, gerou muitos problemas. O Prof. Edson sugeriu que sejam 116 

encaminhados documentos da Reitoria aos professores envolvidos solicitando informações 117 

a respeito do projeto e as razões de não ter passado pelos trâmites exigidos pela 118 

Universidade. A sugestão foi aceita por todos. O Reitor disse que a preocupação é que 119 

setores da UENF virem balcões de negócios. Nada mais havendo a tratar, o Reitor 120 

agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 40 minutos. 121 

 122 

 123 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho                Carlos André Pereira Baptista 124 

                 Reitor      Secretário ad hoc 125 


