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ATA DA DUCENTÉSIMA OCTAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e oito, foi realizada na Casa de 5 

Cultura Villa Maria, às 14 horas, a ducentésima octagésima quarta reunião ordinária do 6 

Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – 7 

UENF, com as presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Almy Junior Cordeiro de 8 

Carvalho – Reitor, que presidiu a reunião; Profª Lílian Maria Garcia Bahia de Oliveira – Pró-9 

Reitora de Graduação; Prof. Edson Correa da Silva – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-10 

Graduação; Prof. Silvério de Paiva Freitas – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 11 

Comunitários; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. Alexandre Moura 12 

Stumbo – Diretor do CCT; Prof. Júlio César Esteves – Diretor do CCH em exercício; Prof. 13 

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

de Administração; Compareceram como convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – 15 

Chefe de Gabinete; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de Administração 16 

de Projetos; Prof. André Lacerda de Abreu Oliveira – Chefe do Hospital Veterinário; Prof. 17 

Paulo César de Almeida Maia – Gerente da Prefeitura do Campus; Sr. Carlos André 18 

Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação das atas 19 

282 e 283; 2- Informes; 3- Graduação na UENF; 4- Assuntos Diversos; O Reitor iniciou a 20 

reunião agradecendo a presença de todos e informando que o Prof. Abel está participando 21 

de uma reunião em Macaé. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação 22 

as atas 282 e 283. A ata da 282ª reunião foi aprovada com uma abstenção e correções de 23 

forma sugeridas. O Prof. Júlio fez declaração de voto, dizendo que não se absteria por 24 

que a Profª Teresa recebeu a minuta da ata eletronicamente e não se manifestou contrária 25 

à aprovação da mesma. A ata da 283ª reunião foi aprovada com correções de forma 26 

sugeridas. Passando ao item 2 o Reitor disse que o Prof. Luis Pingueli se submeterá a 27 

cirurgia e não poderá ministrar a aula inaugural do ano letivo da UENF. Informou que foi 28 

oferecido à UENF uma sala dentro da UERJ, no local onde funciona o PRODERJ, que 29 

sairá da local. Disse que a questão do ar-condicionado está em andamento. O Prof. 30 

Ronaldo Paranhos informou que a ANP está credenciando instituições de pesquisa no 31 

país. Disse que encaminhará os documentos para os Diretores de Centro. Informou que o 32 

credenciamento é importante para conseguir financiamento com recursos da ANP. O Prof. 33 

Edson informou que a demanda de bolsas para o 1º semestre de 2008 subiu 50% e a cota 34 

continua a mesma de 2007. Disse que a centralização da distribuição de bolsas está 35 

funcionando. Informou que para mestrado e doutorado será utilizada a mesma quantidade 36 

de 2007 e que metade das bolsas de mestrado e doutorado que forem liberadas agora com 37 

recursos FAPERJ serão distribuídas linearmente entre os Programas. Disse que para a 38 

outra metade será utilizado critério por mérito, através de informações dos Programas e 39 

dos orientadores. O Reitor disse que há coordenadores que não estão colaborando, não 40 

enviando à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação as informações sobre os 41 

Programas, que foram solicitadas desde novembro de 2007. Disse que precisamos discutir 42 

como reduzir ou como melhor administrar os recursos gastos com Pesquisadores de Apoio 43 

Acadêmico. Disse que hoje é gasto R$ 35.000,00 com estes pesquisadores. O Prof. 44 

Maldonado disse que muitas vezes o Diretor não fica sabendo de detalhes como o não 45 

envio de informações pelos coordenadores. Disse que a comunicação é feita, muitas 46 
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vezes, diretamente da Pró-Reitoria para os Programas. Disse que deveria passar pela 47 

Diretoria, para que a mesma possa cobrar o envio das solicitações realizadas. A Profª 48 

Lílian disse que em reunião da Câmara de Graduação discutiu-se os recursos 49 

descentralizados da FAPERJ. Disse que a produção de conhecimento na Universidade tem 50 

formas diferentes, não sendo somente através de pesquisas. Disse que devemos ter 51 

maturidade para discutir os recursos descentralizados com esta visão. Disse que a 52 

produção de conhecimento é transformadora e não podemos ficar engessados com a 53 

questão da graduação. O Prof. Arnoldo sugeriu um mecanismo que identifique quais 54 

Programas utilizam os recursos de forma mais eficiente. O Reitor disse que quando da 55 

aprovação da resolução do credenciamento, foi dito por alguns professores que seria 56 

perseguição contra eles e nada era feito contra os alunos. Disse que o orientador é que 57 

deve exigir do aluno. O Prof. Arnoldo disse que deve ser exigido dos alunos relatório 58 

substanciado sobre suas atuações. O Prof. Marco Antonio distribuiu uma lista com 59 

relação dos processos sobre vagas de professores e que estão no Governo. O Reitor 60 

solicitou aos Diretores que avaliem nos Centros qualquer vaga existente que não conste na 61 

listagem distribuída pelo Prof. Marco Antonio e encaminhem as informações à Reitoria. A 62 

Profª Lílian disse que há um desequilíbrio na distribuição das vagas e se deixarmos por 63 

conta dos Laboratórios estaremos na contramão da solução dos problemas. O Reitor disse 64 

que precisamos de regras para preenchimento de vagas de aposentadorias. Disse que se 65 

o Laboratório não solicitar abertura de concurso para preenchimento de vaga será 66 

entendido que não precisa da mesma. O Prof. Paulo Maia disse que o Governo tem um 67 

sistema de controle de gasto de combustível. Disse que esse sistema será implantado aqui 68 

e precisaremos programar abastecimentos com 24 horas de antecedência e, caso não seja 69 

feito a programação, o abastecimento não poderá ser realizado. Solicitou aos Diretores que 70 

seja informado nos Centros para que não utilizem outras operadoras que não seja 031. 71 

Passando ao Item 3 da pauta, que trata da Graduação na UENF,  o Reitor disse que as 72 

ementas de disciplinas serão assinadas pelos Chefes de Laboratórios. Disse que não é 73 

função do Diretor a emissão de declaração que o professor ministrou aula. Disse que isso 74 

é função da Secretaria Acadêmica. O Prof. Júlio disse que se preocupa com o fato do 75 

Chefe de Laboratório ter que assinar a ementa. Disse que é declarar que determinada 76 

disciplina foi oferecida, sem ter essa garantia.  O Prof. Edson sugeriu que a Secretaria 77 

Acadêmica faça levantamento de artigos de diversas resoluções sobre disciplinas e 78 

descubra os procedimentos cabíveis. A Profª Lílian disse que considerando a 79 

complexidade que é a graduação, imaginamos que o planejamento deveria ser 80 

participativo, através do “Fórum da Graduação”. Disse que se espera envolvimento e 81 

compromisso com a Graduação, minimizando problemas. Disse que será apresentado aos 82 

Colegiados Superiores o resultado do Fórum e este documento servirá para o 83 

planejamento. Foi distribuída, aos membros do Colegiado Executivo, a minuta da 84 

Resolução de Programa de Bolsas de Apoio Técnico ao Ensino de Graduação. A Profª 85 

Lílian disse que esta Resolução foi aprovada na Câmara de Graduação. Disse que a 86 

Resolução trará flexibilidade à Graduação, fazendo que a mesma seja planejada conforme 87 

sua complexidade. Disse que uma dificuldade é o apoio pedagógico ao ensino na 88 

instituição e ouve-se sempre sobre o despreparo pedagógico dos professores da 89 

graduação. Disse que há na USP um grupo de apoio pedagógico que ajuda os professores 90 

através de grupos de estudos. Disse que outro assunto do Fórum será a volta do Ciclo 91 

Básico Comum. O Prof. Ronaldo Paranhos elogiou a Resolução. Disse que em sua 92 
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opinião o Fórum pode acabar sendo realizado durante anos e não trazer benefícios ao 93 

Plano de Desenvolvimento Institucional. A Profª Lílian disse que o Fórum tem datas 94 

estabelecidas para ser realizado, discutido e para apresentar relatório, e são ações 95 

amarradas. O Prof. Arnoldo disse que ensino, pesquisa e extensão ainda são vistos, na 96 

universidade, de forma desassociada, mas a verba descentralizada é para os três 97 

seguimentos indissociáveis. Disse que precisamos trabalhar as demandas e valorizar 98 

quem faz pesquisa, ensino e extensão. O Prof. Júlio disse que o Fórum é interessante e 99 

perguntou como será sua composição. A Profª Lílian disse que estão consultando como 100 

será essa composição, mas precisa de representantes docentes e discentes. O Sr. 101 

Constantino disse que a resolução mexerá muito com a universidade. Disse ser mais 102 

importante a justificativa do que os artigos em si, havendo necessidade de exposição de 103 

motivos para publicar uma resolução desta e há elementos para isso. O Reitor disse que 104 

vale ressaltar que quem pode representar a UENF é quem faz ensino, pesquisa e 105 

extensão. A Profª Lílian informou que semana que vem virão representantes do 106 

Consulado Francês à UENF para discutir convênios da universidade com instituições 107 

francesas. Disse ser uma oportunidade da UENF se aproximar destas instituições. 108 

Passando ao Item 4 da pauta o Prof. Marco Antonio distribuiu material referente ao 109 

orçamento: “Orçamento e Execução Orçamentária de 2007 – prestação de contas” e 110 

“Orçamento e Execução Orçamentária de 2008”. Fez explanação sobre os documentos. 111 

Disse que posteriormente será discutida a distribuição de cotas, que valerão a partir de 112 

março. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 113 

18 horas. 114 

 115 

 116 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho                Carlos André Pereira Baptista 117 

                 Reitor      Secretário ad hoc 118 


