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ATA DA DUCENTÉSIMA OCTAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 2 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

Villa Maria, às 14 horas, a ducentésima octagésima sexta 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; Prof. Antonio Abel González Carrasquilla – 9 

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

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

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

CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do CCH; Prof. Hernan Maldonado 13 

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

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

– Chefe de Gabinete; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Jr. – Secretário Geral; Prof. 16 

André Lacerda de Abreu Oliveira – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. Carlos André 17 

Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação da 18 

ata 285; 2- Informes; 3- CI CCT nº 269/07 (bolsa de Professor Visitante); 4- CI 19 

UENF/CCTA nº 027/08 (contratação de servidores); 5- CI UENF/CCTA nº 035/08 (lotação 20 

de funcionários); 6- Participação de técnicos e professores temporários em sala de aula; 21 

7- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. 22 

Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a ata 285, sendo 23 

aprovada com duas abstenções e correções de forma sugeridas. Passando ao item 2, 24 

o Reitor informou que o ano letivo na UENF foi iniciado. Disse que está sendo 25 

preparada documentação, inclusive com fotografias, sobre os abusos praticados na 26 

instituição referentes a trote vexatório. Disse ser nossa responsabilidade avaliar e punir 27 

os responsáveis por estes atos. Informou que será realizada, de 13 a 16 de maio de 28 

2008, Feira de Responsabilidade Social da Bacia de Campos e a UENF terá um stand 29 

na referida feira. Informou que todas as medidas estão sendo tomadas para o 30 

pagamento dos servidores que têm mais que R$ 20.300,00 a receber da dívida 31 

trabalhista. Disse que todas as dívidas da UENF foram quitadas, inclusive as obras. 32 

Disse que o Estado tem honrado com os pagamentos e compromissos e precisamos 33 

aproveitar o momento. Informou que o Prof. Paulo Maia foi nomeado semana passada 34 

no cargo de Diretor da Prefeitura do Campus. Disse que pessoas insistem em atirar 35 

contra a Universidade, e que foi publicada nota do jornal O Dia no domingo dizendo 36 

que a UENF está construindo uma cerca desnecessária e cara. Disse que precisamos 37 

circular pelo Campus para ver as obras que estamos fazendo e que são obras 38 

necessárias. Disse que não vê em outros lugares professores se colocando contra 39 

suas instituições. O Prof. Silvério informou que está sendo criado o comitê de combate 40 

à dengue e a Profª Marílvia foi indicada para representar a UENF no referido comitê. 41 

Solicitou que todos colaborem, fazendo levantamento em seus setores sobre possíveis 42 

focos de dengue. O Prof. Maldonado disse que, em relação às dívidas trabalhistas, 43 

não se pode esquecer da atuação da ADUENF, que sempre cobrou o pagamento das 44 
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mesmas. O Reitor informou que acontecerá na próxima quarta-feira reunião do 45 

Conselho Curador da UENF, no LENEP, em Macaé. Disse que sexta-feira haverá o 46 

Colegiado Acadêmico, no Centro de Convenções e na segunda-feira, 17 de março, 47 

reunião extraordinária do Conselho Universitário, também no Centro de Convenções. 48 

Informou que esteve em Itaperuna, acompanhado dos professores Arnoldo e Paulo 49 

Maia, participando de reunião sobre a instalação da UENF naquela cidade. Disse que 50 

foi apresentada uma área bem localizada, junto a um Colégio Agrícola. O Prof. 51 

Maldonado disse que em se tratando de expansão da UENF, quando esta envolver o 52 

CCTA, gostaria, quando houver visitas como esta, de ser convidado a participar. O 53 

Prof. Edson entregou aos Diretores de Centro informações sobre a distribuição de 54 

bolsas, fez uma explanação sobre essa distribuição e solicitou aos Diretores que 55 

ajudem a esclarecer, nos Centros, que não houve diminuição dos recursos da Pós-56 

Graduação. O Prof. Maldonado solicitou que sempre sejam passadas informações 57 

pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação para as Diretorias. O Reitor disse que é função 58 

dos Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação informar e prestar contas 59 

inclusive aos Diretores. O Prof. Arnoldo disse que o problema é que, apesar de todo 60 

cuidado que está sendo tomado, o aumento da demanda e, por conseguinte, a não 61 

possibilidade de atendimento a todos gera, pelas expectativas, estes comentários. 62 

Disse que é importante trabalhar com previsibilidade, mas a preocupação é continuar 63 

sendo flexíveis, não podendo pensar em dividir recursos pelas três áreas por igual. 64 

Disse que deve se trabalhar e verificar qual área apresenta maior necessidade no 65 

momento. O Reitor disse que é importante que os Programas tenham critérios para 66 

distribuição de bolsas. O Prof. André disse que recebeu as informações sobre as 67 

bolsas de forma bem clara durante as reuniões, ao contrário do que dizem de forma 68 

equivocada pelos corredores. Agradeceu ao Prof. Arnoldo pela visita ao Hospital 69 

Veterinário, e disse que a possibilidade de parceria é muito boa. O Sr. Constantino 70 

disse que a avaliação externa nos obriga a trabalhar também a Graduação. Disse que 71 

precisamos visitar e conhecer nossa instituição. Disse que não nos conhecemos e nos 72 

acostumamos a isso, dificultando a governabilidade. Disse que o Relatório de Gestão 73 

de 2007 está pronto e em fase de editoração. O Prof. Abel informou que a 74 

PETROBRAS começará a financiar bolsa de iniciação científica, mestrado e doutorado. 75 

O Prof. Marco Antonio informou que recebeu os últimos laudos sobre periculosidade e 76 

insalubridade, encaminhados pelo médico responsável. Disse que está sendo montado 77 

processo para ser encaminhado ao Governo. Passando ao item 3, o Reitor disse que 78 

se trata de CI CCT nº 269/07, solicitando bolsa de Professor Visitante para o Prof. Dias, 79 

que se aposentou compulsoriamente em novembro. Disse que há um processo sendo 80 

analisado no Colegiado Acadêmico que trata da possibilidade de concessão de bolsa 81 

de Professor Visitante a aposentados da UENF. O Prof. Alexandre disse que a 82 

solicitação se dá pelo interesse do LENEP em que o Prof. Dias continue contribuindo 83 

com a UENF. A Profª Teresa disse que essa discussão é importante, sobre a questão 84 

dos aposentados que desejam continuar prestando serviços à instituição e se for 85 

interesse da instituição também. Disse que a proposta de Professor Voluntário é mais 86 

interessante. Disse que é contra o uso da bolsa de Professor Visitante para 87 

aposentado, no modelo anteriormente empregado, pois não é este o perfil para a 88 
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referida bolsa. Disse que no CCH a Profª Sônia foi convidada e ocupa um espaço 89 

dentro da sala de outro professor. Disse que a Profª Sônia está com projeto FAPERJ e, 90 

em relação ao patrimônio, os bens ficarão para a universidade. O Prof. Arnoldo disse 91 

que o melhor caminho seria Professor Voluntário, para que não sejam geradas tantas 92 

discussões. Disse que sobre a Profª Sônia, a mesma mostra capacidade para captar 93 

recursos. Disse que sobre a solicitação do CCT, ainda existe em relação ao referido 94 

professor um caso pendente sobre convênio que envolve bolsa, não podendo 95 

desassociar a solicitação a essa pendência. Disse que precisamos estabelecer regras 96 

claras para que não se crie tanto ruído ao profissional. Disse que, em qualquer bolsa, o 97 

profissional que a receber tem que saber que isso trás responsabilidade em ensino, 98 

pesquisa e extensão. O Reitor disse que a minuta que está sendo apreciada possibilita 99 

ao Professor Visitante receber bolsa ou não. O Prof. Abel disse que, sobre a 100 

solicitação do Prof. Dias, a primeira iniciativa foi do Coordenador de Pós-Graduação, 101 

Prof. Severiano, que levantou informações junto à CAPES sobre a possibilidade do 102 

Prof. Dias continuar credenciado à mesma. O Sr. Constantino disse que a UENF é 103 

nova e precisa normatizar muita coisa. Disse que não devemos, ao surgir uma 104 

demanda, usá-la politicamente por não termos uma regra definida. O Prof. Edson 105 

disse que há alguns pontos distintos: o nosso professor aposentado, o nosso professor 106 

aposentado compulsoriamente, o professor externo sênior e o professor externo. Disse 107 

que precisamos de definições, inclusive com as informações se os professores que 108 

sairão em aposentadoria compulsória têm interesse em continuar. Disse que 109 

precisamos de legislação que nos dê suporte. O Prof. Silvério disse que é ponto 110 

comum que todos querem a regulamentação. Disse que na minuta que está sendo 111 

apreciada no Colegiado Acadêmico, o Professor Voluntário está incluído, mas com 112 

outro nome. O Reitor disse que, sobre a solicitação do CCT para bolsa de Professor 113 

Visitante para o Prof. Dias, teremos que esperar a aprovação da Resolução no 114 

Colegiado Acadêmico. Passando ao item 4 da pauta, e recebendo a palavra, o Prof. 115 

Maldonado disse que o chefe do LZNA solicita contratação de pessoal terceirizado 116 

para atender as necessidades do laboratório. O Reitor disse que é grave o problema 117 

de servidores em algumas áreas e setores. Disse que as demandas de vagas precisam 118 

ser aprovadas em Conselho de Centro. Disse que o que dificulta hoje é o número de 119 

funcionários, que é grande em proporção ao número de alunos e professores. Disse 120 

que é proibido contratar funcionários terceirizados para cargos que existem no PCV da 121 

UENF. Passando ao item 5 da pauta, o Prof. Maldonado, recebendo a palavra, disse 122 

que recebeu ofício da DGA encaminhando ao CCTA dois servidores, e perguntou aos 123 

Chefes de Laboratórios se tinham interesse nos funcionários, recebendo resposta 124 

negativa dos mesmos. Diante disso encaminhou os dois servidores de volta à DGA. 125 

Solicitou que a questão fosse discutida com cautela. O Prof. Marco Antonio disse que 126 

os servidores estavam na GPCAM, mas foram devolvidos para o setor de origem, no 127 

caso o CCTA, para que desempenhassem as funções para as quais fizeram concurso. 128 

O Prof. Arnoldo disse que não podemos fugir de nossas responsabilidades. Disse que 129 

precisamos criar dispositivos regimentais para avaliar se os serviços estão sendo feitos 130 

de maneira adequada, inclusive em relação aos chefes. O Prof. André mostrou 131 

interesse no encaminhamento dos dois servidores para atuarem no Hospital 132 
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Veterinário. O COLEX então decidiu alocar os dois servidores no Hospital Veterinário. 133 

Passando ao item 6, o Reitor disse que a Secretaria Acadêmica poderá inserir e 134 

registrar o Professor Visitante e o Pós-Doutorando para que os mesmos recebam 135 

declarações. Disse que estamos formulando e formatando as ementas de disciplinas 136 

que serão assinadas pelos Chefes de Laboratórios e, quando for o caso, pelos 137 

Coordenadores de Cursos. Disse que a cada semestre será emitida lista de disciplinas 138 

com o nome do professor que está atuando. Disse que precisamos regulamentar o 139 

PCV. O Prof. Alexandre disse que há resolução que regulamenta atuação de alunos 140 

de pós-graduação em disciplinas, mas alguns atuaram e não estão conseguindo 141 

certificados. O Reitor disse que deve constar o nome na ata de resultados. Disse que a 142 

atuação de pós-graduando em disciplina deve passar pela Câmara de Graduação com 143 

as devidas justificativas. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e 144 

encerrou a reunião às 17 horas e 40 minutos. 145 

 146 

 147 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho                Carlos André Pereira Baptista 148 

                 Reitor      Secretário ad hoc 149 


