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ATA DA DUCENTÉSIMA OCTAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos quatro dias do mês de março de dois mil e oito, foi realizada na Casa de Cultura Villa 5 

Maria, às 14 horas, a ducentésima octagésima quinta 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 González Carrasquilla – Vice-Reitor; Prof. 9 

Roberto Weider de Assis Franco – Pró-Reitor de Graduação em exercício; Prof. Edson 10 

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

– Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor 12 

do CBB; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Prof. Hernan Maldonado 13 

Vásquez – Diretor CCTA; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral de Administração; 14 

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

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

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 da ata 19 

284; 2- Informes; 3- Cursos de Graduação da FAETEC; 4- Criação do campus da UENF em 20 

Itaperuna; 5- CI CCT nº 269/07 (bolsa de Professor Visitante); 6- Assuntos Diversos; O 21 

Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, 22 

o Reitor colocou em apreciação a ata 284, sendo aprovada com correções de forma 23 

sugeridas. Passando ao item 2, o Reitor informou que não haverá aula inaugural do ano 24 

letivo da UENF, por que o Prof. Luis Pinguelle se submeterá a cirurgia e não poderá 25 

ministrar a aula. Disse que haverá recepção aos alunos, que está sendo preparada pelos 26 

Coordenadores de Curso. Informou que saiu o resultado do edital APQ1 da FAPERJ, e a 27 

UENF teve 37 projetos aprovados, inclusive projetos submetidos por bolsistas de Pós-28 

Doutorado. Disse que já constam na página da FAPERJ informações sobre editais para 29 

este ano e solicitou aos Diretores que informem aos Chefes de Laboratórios. Disse que 30 

não há problema em emitir projetos para editais distintos. Ressaltou a importância de se 31 

pensar na Universidade como um todo quando for submeter projetos. Informou que se 32 

reuniu com o Secretário Nacional de Educação à Distância, Sr. Carlos Eduardo 33 

Bielschowsky, com quem participou de Fórum para Secretários Municipais de Educação no 34 

SESC Mineiro, em São João da Barra. Informou que esteve em Itaperuna, durante a 35 

entrega pelo Governador Sérgio Cabral, de Laptop a professores do ensino médio do 36 

Estado. Disse que foi dito pelo Governador sobre o interesse do Estado na ampliação da 37 

UENF para Itaperuna, e que serão liberados recursos para este fim. Disse que informou ao 38 

Governador que isso será possível com abertura de concurso público para preenchimento 39 

de vagas específicas para Itaperuna. Informou que serão liberados R$ 30.000,00 mensais 40 

para a Graduação, verba que será administrada pela Câmara de Graduação. Informou que 41 

será licitada oficina mecânica credenciada para manutenção de veículos, e será destinada 42 

verba mensal de R$ 20.000,00 para este fim. Ressaltou a importância da padronização na 43 

aquisição de veículos. Informou que será destinada verbal mensal de R$ 50.000,00 para a 44 

Prefeitura do Campus realizar trabalho de recuperação dos prédios da UENF, como 45 

reforma dos banheiros, rachaduras e bebedouros. O Prof. Maldonado se disse 46 
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preocupado como ficará a manutenção dos Centros, diante da liberação de recursos para 47 

manutenção de veículos, prédios e graduação. Disse que gostaria de saber quando as 48 

Diretorias de Centro receberão os seus recursos. O Prof. Arnoldo disse que a 49 

preocupação do Prof. Maldonado é compreensível diante do histórico anterior. Disse que 50 

concorda com as medidas, que farão sair da responsabilidade das Diretorias essas 51 

manutenções. Disse que estamos caminhando para um momento melhor, mas precisamos 52 

ter planejamento, e a verba que será destinada à manutenção não poderá ser gerenciada 53 

apenas por funcionários do setor, mas por um grupo constituído para este fim, até para que 54 

se possa definir as prioridades. Disse que a medida fará com que possa se dedicar mais à 55 

parte acadêmica. O Prof. Stumbo disse que R$ 30.000,00 para a Graduação é pouco, 56 

mas já ajudará. Disse que a verba para manutenção de veículos é uma boa idéia. Acha 57 

que deve se insistir na idéia de aluguel de veículos e não na aquisição. O Reitor informou 58 

que está sendo analisada a questão de aluguel de veículos. O Prof. Stumbo disse 59 

entender a preocupação do Prof. Maldonado, mas acredita que não está se pensando em 60 

extinguir as cotas dos Centros. Disse que será importante que os Diretores tenham 61 

conhecimento de como estes recursos serão empregados. O Reitor disse que temos 62 

pessoas designadas de total confiança e competentes em suas áreas e estas medidas 63 

livrarão os professores destes encargos. O Sr. Constantino disse que estamos 64 

constituindo a Prefeitura do Campus agora. Disse que não pode ocorrer uma contaminação 65 

prévia e não pode haver desconfiança logo de cara. Disse que se algo não der certo, 66 

viremos para este Colegiado e discutiremos. O Prof. Silvério disse que quando foi Diretor 67 

de Centro a cota de custeio era muito menor e a Prefeitura do Campus não estava 68 

preparada para atender a demanda dos Centros. Disse que atualmente houve evolução 69 

para melhor, permitindo a realização dos serviços com maior eficiência. O Prof. Marco 70 

Antonio disse que está se pensando no aluguel de quatro veículos. Informou que estão 71 

tentando licitar a aquisição de combustível, diante da dificuldade para adquirir combustível 72 

para os barcos e veículos agrícolas. Disse que as cotas foram estimadas da melhor 73 

maneira, ouvindo os setores responsáveis. Disse que a verba a ser destinada à Prefeitura 74 

do Campus ainda é pequena, mas é o que foi possível liberar. Disse que serão contratos 75 

por demanda. Ressaltou que não adianta estruturar a Prefeitura do Campus e não 76 

proporcionar as condições para que ela atue. Informou que será feito levantamento de 77 

demanda de material de escritório e informática. Informou que poderá ser feita licitação de 78 

hospedagem para a universidade como um todo. Disse que em relação à proposta com as 79 

medidas de destinação de recursos para a Graduação, Prefeitura do Campus e 80 

manutenção de veículos, será necessário colaboração de todos. O Prof. Paulo Maia disse 81 

que já tivemos boas experiências com a contratação de serviços. Disse que a intenção é 82 

que as demandas sejam atendidas num prazo pequeno. Disse que hoje a Prefeitura só tem 83 

um campo de ação e com a contratação de firma terceirizada poderemos atender vários 84 

serviços ao mesmo tempo. O Prof. Maldonado disse discordar que esteja havendo uma 85 

contaminação. Disse que estamos aqui para colaborar, mas as Diretorias, assim como a 86 

Chefia do Hospital Veterinário, precisam de recursos e gostaria de saber quando as 87 

Diretorias terão estes recursos. Reclamou da falta de informações para as Diretorias. Disse 88 

que gostaria de receber as informações sobre os serviços para que possa acompanhar os 89 

mesmos. O Reitor disse que no momento correto todos receberão as informações sobre 90 

as cotas. O Prof. André disse que veio da área privada e a percepção que teve na época 91 

que chegou era de uma bagunça generalizada. Disse que as informações eram distorcidas. 92 
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Disse que qualquer empresa precisa de organização funcional mínima. Disse que é papel 93 

da Prefeitura do Campus resolver questões como canos furados, etc. Disse que não pode 94 

perder tempo com estes serviços e deixar de realizar tarefas mais importantes. Disse que 95 

temos que passar por este momento de implantação e ir ajustando o que for necessário. O 96 

Prof. Marco Antonio disse que precisamos desta confiança e desta paciência, assim 97 

como precisamos ter a mesma confiança em relação ao Governo. O Reitor disse que 98 

nossa cota de custeio era R$ 620.000,00 e agora passou para R$ 1.200.000,00. O Prof. 99 

Edson disse que é importante esta discussão. Disse que é um terceiro modelo de 100 

administração. Disse que o primeiro modelo tinha uma mantenedora. No segundo modelo 101 

os professores assumiram as questões administrativas, e esta proposta é de um terceiro 102 

modelo, que possibilitará aos professores se dedicarem às suas atividades acadêmicas, 103 

não deixando de fiscalizar as ações. O Prof. Maldonado solicitou que este tema seja 104 

informado no CONSUNI. O Reitor disse que todos informes são passados nos Colegiados. 105 

O Prof. Stumbo reforçou que devemos discutir as prioridades para os serviços, à exceção 106 

dos recursos para a Graduação, que serão gerenciados pela Câmara. O Prof. Edson 107 

informou que o número de bolsas diminuiu e a demanda aumentou. Disse que foram 108 

liberadas 73 cotas para o 1º semestre de 2008, sendo a bolsa de mestrado correspondente 109 

a uma cota e a bolsa de doutorado a duas cotas. Disse que para o 1º semestre de 2009 110 

serão liberadas 120 cotas. Disse que das 73 cotas liberadas para este semestre, 40 serão 111 

distribuídas linearmente e as 33 restantes por mérito. Disse que estas informações serão 112 

divulgadas. O Prof. Silvério disse que é importante ficar claro que não houve retirada de 113 

recursos da Pós-Graduação para outros programas. O Reitor informou que o Prof. Paulo 114 

Maia está fazendo um trabalho minucioso no Centro de Convenções sobre problemas 115 

existentes. Disse que o CONSUNI está avaliando a resolução que trata do uso do Centro 116 

de Convenções. Passando ao Item 3 da pauta, o Reitor disse que há um processo da 117 

SECT para acabar com os Cursos Superiores da FAETEC, e a UERJ e a UENF 118 

assumiriam estes cursos. Disse que a UENF assumiria os cursos do Norte e Noroeste 119 

Fluminense, onde existem quatro Cursos de Normal Superior, sendo o do ISEPAM, em 120 

Campos, e outros em Itaperuna, Pádua e Bom Jesus. Disse que poderemos assumir a 121 

gestão dos mesmos e trazê-los para a UENF, sendo que do ISEPAM viriam quatro 122 

professores cedidos da FAETEC, todos com mestrado. Disse que uma idéia é tentar 123 

manter o ISEPAM na Secretaria de Ciência e Tecnologia e transformá-lo num Colégio de 124 

Aplicação da UENF. Disse que hoje terá uma reunião com professores do LEEL, onde 125 

discutirão o entendimento deles sobre o assunto. Disse que poderemos atrair os alunos 126 

para a UENF, através de transferências para o Curso de Pedagogia. Disse que em 127 

Itaperuna são cinco professores, sendo quatro com doutorado. Disse que provavelmente 128 

alguns cursos acabariam, como os de Pádua e Bom Jesus. O Prof. Arnoldo perguntou o 129 

que aconteceria com os professores destes cursos. O Reitor disse que seria interessante 130 

que fossem cedidos para a UENF. Disse que esse tema vem ao encontro do item 4 da 131 

pauta, que trata da criação do campus da UENF em Itaperuna. O Prof. Silvério disse que 132 

na criação da UENF já se previa a expansão de unidades fora de Campos. Disse que é um 133 

momento histórico e não podemos ficar de fora. Disse que a idéia do Colégio de Aplicação 134 

é muito interessante. O Prof. Maldonado disse que em períodos eleitorais sempre se fala 135 

em criação de campus em Itaperuna. Disse que temos que trabalhar com o orçamento. 136 

Disse que ainda não conseguimos uma fazenda experimental para a UENF. Disse ser a 137 

favor de expansão, mas com orçamento aprovado. Afirmou que a UENF ainda precisa ser 138 
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consolidada. O Prof. Arnoldo disse que concorda que não se pode perder a oportunidade, 139 

mas crescer descontroladamente é um problema. Disse que precisamos de uma junta de 140 

especialistas, que faça um estudo e apresente uma proposta mínima. Disse que existe um 141 

desmantelamento da estrutura educacional, que é uma área fundamental para o Mundo. 142 

Disse que temos muitas coisas interessantes que precisam ser colocadas no papel e 143 

apresentadas numa mesa de negociações. O Prof. Stumbo disse que precisamos ter 144 

cuidado para não abraçarmos alguns cursos e não termos recursos para seguir adiante. 145 

Disse que em período eleitoral é complicado, porque o prefeito que entrar no próximo ano 146 

poderá não prosseguir com o projeto. O Reitor disse que apoio político pode garantir área 147 

e apoio logístico, mas o Governo é que tem que decretar abertura de vagas, garantindo 148 

assim mão-de-obra para a abertura dos cursos. O Prof. Maldonado disse que precisamos 149 

ter um projeto para apresentar ao Governador e mostrar quanto custa a criação dos cursos 150 

em Itaperuna. O Sr. Constantino disse que precisamos sair da reunião com definições. 151 

Disse que a UENF está sendo convocada a se responsabilizar pelo Ensino Superior na 152 

região. Disse que temos uma conjuntura favorável e a UENF está, no mínimo, impelida a 153 

apresentar sua proposta. Disse que a decisão está neste primeiro momento aqui no 154 

Executivo. E o CONSUNI já se posicionou no sentido da continuidade dos entendimentos 155 

externos com vistas à instalação de campi da UENF nas regiões vizinhas, indo ao encontro 156 

até de preceitos constitucionais. Lembrou que, não faz muito tempo, chegaram a ser 157 

constituídos até Grupos de Trabalho (Itaperuna, Cabo Frio, etc). Disse que precisamos 158 

amparar o Reitor e até o momento não apareceram senões, somente cautelas que são 159 

pertinentes. O Prof. Roberto disse que foi falado sobre vagas não preenchidas no 160 

vestibular. Disse que há estudo para que as vagas sejam preenchidas, por exemplo, por 161 

quem passar para Veterinária e não conseguir vaga e poderá ingressar em Agronomia ou 162 

Zootecnia. O Prof. Abel disse que concorda que é importante a cautela em relação às 163 

prefeituras, mas já existe um aprendizado. Disse que temos alguns exemplos, como do 164 

próprio LENEP em Macaé e a UFF em Rio das Ostras. Disse que para as coisas 165 

acontecerem é preciso a parte material, mas também é muito importante a nossa vontade. 166 

O Reitor disse que em relação ao Normal Superior em Campos não há muito que pensar, 167 

até porque não haveria custos operacionais, mas em relação ao Colégio Aplicação precisa 168 

ser mais discutido e sobre o curso em Itaperuna precisaremos de fato ter um projeto. O 169 

Reitor disse que o item 5 da pauta será discutido na próxima reunião. Nada mais havendo 170 

a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 35 minutos. 171 

 172 

 173 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho                Carlos André Pereira Baptista 174 

                 Reitor      Secretário ad hoc 175 


