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ATA DA DUCENTÉSIMA OCTAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – 2 

UENF 3 

 4 

Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e oito, foi realizada na Casa de Cultura Villa Maria, 5 

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

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

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

reunião; Prof. Antonio Abel González Carrasquilla – Vice-Reitor; Profª Lílian Maria Garcia Bahia 9 

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

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

Comunitários; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto 12 

– Diretora do CCH; Prof. Hernan Maldonado Vásquez – Diretor do CCTA; Prof. Marco Antonio 13 

Martins – Diretor Geral de Administração; Compareceram como convidados: Prof. Antonio 14 

Teixeira do Amaral Jr. – Secretário Geral; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor 15 

de Administração de Projetos; Prof. Paulo César de Almeida Maia – Diretor da Prefeitura do 16 

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

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

286; 2- Informes; 3- Processo E-26/050.113/08 – Proposta de Convênio Específico nº 11 – Rede 19 

Temática em Geofísica Aplicada; 4- Campus em Itaperuna; 5- Projeto de Autonomia de Gestão 20 

Financeira; 6- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. 21 

Informou que o Prof. Arnoldo não poderá comparecer a reunião e o Sr. Constantino se 22 

encontra em período de férias. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação 23 

a Ata 286, sendo aprovada com correções de forma sugeridas. Passando ao item 2, o Reitor 24 

informou que as novas normas para Prof. Visitante, aprovadas no COLAC, serão 25 

encaminhadas para publicação. O Prof. Amaral disse que a minuta com as novas normas para 26 

Prof. Visitante foi encaminhada aos membros do COLEX antes da aprovação da mesma pelo 27 

COLAC. O Reitor informou que teremos que estabelecer novos valores de bolsas da 28 

universidade, e no caso de Professor Visitante, sem vinculação com salário. Informou que foi 29 

aberto pela UENF edital de vagas remanescentes, havendo sete alunos inscritos para 30 

Agronomia, sete alunos inscritos para Ciências Biológicas, dois inscritos para Biologia, vinte e 31 

um inscritos para Matemática, quatorze inscritos para Física, três inscritos para Pedagogia, 32 

treze inscritos para Licenciatura em Química e quatorze inscritos para Zootecnia, totalizando 33 

oitenta e uma inscrições. O Prof. Alexandre disse que alertou aos coordenadores que 34 

guardem tais informações para que tenham ciência da possibilidade de evasão futura nestes 35 

cursos. O Reitor informou que será apresentada ao COLEX, na próxima semana, minuta sobre 36 

regulamentação do transporte da UENF. Disse ocorrer situações que aumentam a demanda, 37 

como participação em banca externa e em congressos, com utilização de carros da instituição. 38 

Informou que notícias foram veiculadas em rádios e jornais sobre a questão da dengue, 39 

responsabilizando a UENF por manter focos do mosquito. Disse que foi encaminhado 40 

documento ao Prefeito de Campos e também a veículos de comunicação, informando que a 41 

UENF já havia solicitado vistoria do CCZ, a piscina tem sido tratada, e informando que o lago 42 

na Alberto Lamego não é responsabilidade da UENF, conforme foi noticiado, assim como trailer 43 

abandonado no entorno da universidade e animais soltos. Informou em relação ao Centro de 44 

Convenções que há problemas relativos à obra e estamos buscando entendimentos para 45 

solucioná-los. Disse haver demandas relativas à utilização do Centro de Convenções e 46 

traremos ao COLEX minuta de utilização do mesmo, com tabela de valores. Informou que os 47 

valores foram baseados nos cobrados pelo TRIANON. Disse que precisamos ter algum 48 
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instrumento que permita a utilização do Centro de Convenções. O Prof. Paulo Maia disse, em 49 

relação à cerca, que na próxima semana deverá ser colocado o portão na direção da 50 

Centrífuga, e está sendo trabalhada a cerca na lateral do campus. O Reitor disse que será 51 

fechada a entrada lateral e será feito entendimento com os taxistas para disponibilizar um novo 52 

local para o ponto de táxi. O Prof. Paulo Maia disse que se reuniu com o CCZ, para tratar da 53 

questão de focos de mosquito AEDES. Disse que, assim que a cerca estiver completamente 54 

pronta, o CCZ virá à UENF e recolherá os animais que ainda estiverem soltos no interior do 55 

campus. Informou que será tratada a questão dos marimbondos e, sobre os pombos, o CCZ 56 

informará qual o melhor procedimento que deverá ser adotado. O Prof. Silvério disse que foi 57 

inaugurado na semana passada o projeto “Caminhos de Barro”, muito importante para 58 

integração à comunidade. Informou ter participado de reunião com a PETROBRAS para a 59 

revitalização da Villa Maria, e está sendo elaborado projeto. Disse que foi sugerido à 60 

PETROBRAS participar de algum modo das festividades dos 15 anos da UENF. Disse que está 61 

sendo trabalhado para que a Villa Maria seja tombada como Patrimônio Histórico, 62 

possibilitando assim que a PETROBRAS possa investir. Disse que foi levado à reunião 63 

informações sobre o acervo da Villa Maria que está sendo restaurado, com o pessoal da 64 

PETROBRAS achando muito interessante. A Profª Teresa informou que o Liceu de 65 

Humanidades de Campos e seu entorno está tombado a nível estadual, facilitando assim o 66 

trabalho para o tombamento da Villa Maria. O Reitor disse que a UENF receberá a visita do 67 

Presidente da Academia Brasileira de Letras, para discutir o Solar da Baronesa, com a 68 

possibilidade da UENF administrar e a Academia buscar, através de seu prestígio, investidores. 69 

O Prof. Edson disse que, em relação às bolsas, que a CPPG continua trabalhando. Disse que 70 

os coordenadores devem trabalhar o planejamento. Informou que o uso de recursos pela Pós-71 

Graduação foi maior que no período anterior. Disse que a cota de bolsa do meio de ano 72 

próximo será usada para suprir a carência gerada neste início. O Reitor disse que tivemos 73 

aumento de demanda de 50% em relação ao ano passado e chegaremos ao atendimento de 74 

70% da demanda. O Prof. Amaral disse que o coordenador que aumentou o número de 75 

ingressos, inclusive de doutorado, não pensou o que acontecerá em relação à avaliação do 76 

curso no triênio. Disse que há uma curva inversa no processo. O Reitor disse que os 77 

coordenadores precisam apresentar planejamento. A Profª Lílian disse que pela primeira vez 78 

vê uma oportunidade do Colegiado Executivo de prover os Colegiados Acadêmicos com 79 

orientação, visão e coordenação. Disse que a exposição do Prof. Amaral foi de uma riqueza 80 

que não podemos perder. Disse que a discussão foi bastante produtiva e temos que 81 

encaminhar para os demais colegiados. O Reitor disse que será trazido para o COLEX a 82 

questão da cota descentralizada FAPERJ e valores das bolsas. Informou que a ASCOM propôs 83 

uma revista institucional e o Banco do Brasil poderá patrocinar. Disse que será feito um evento 84 

na Villa Maria para o lançamento da revista. Disse ser importante que os Diretores e Pró-85 

Reitores alimentem a ASCOM com informações. O Prof. Ronaldo sugeriu que além de 86 

impressa, a revista também tenha uma versão eletrônica. O Reitor informou que acontecerá o I 87 

workshop brasileiro sobre produção e exploração de petróleo, organizado pelo LENEP. A Profª 88 

Lílian informou que a Pró-Reitoria de Graduação irá consolidar as solicitações dos 89 

coordenadores, referentes à verba para a Graduação. Disse que haverá nova reunião na 90 

quinta-feira sobre o assunto. Parabenizou os cursos do CCTA por apresentarem demanda de 91 

suas necessidades da melhor forma possível. Informou que já foi decidido que as Semanas 92 

Acadêmicas serão unificadas, acontecendo no segundo semestre. Disse que o Curso de 93 

Medicina Veterinária solicitou que a sua Semana Acadêmica ocorresse no primeiro semestre, 94 

mas tal pedido foi indeferido. Disse que diante disso o Curso de Veterinária solicitou que 95 

fossem feitos workshops e mini-cursos apenas, mas retrocederam na decisão, querendo 96 
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realizar a Semana Acadêmica. Disse que soube que essa mudança de pensamento, por parte 97 

do pessoal do Curso de Veterinária aconteceu por terem sido instigados por professores, e isso 98 

precisa ser investigado. O Prof. André disse que esteve conversando com alunos da 99 

Veterinária um pouco antes desta reunião. Informou que foi dito pelos alunos que não sabiam 100 

desta resolução sobre a unificação das Semanas Acadêmicas. Disse que os alunos disseram 101 

que já haviam adiantado vários assuntos para a realização da Semana Acadêmica. Disse que 102 

solicitaram dele apoio nesta questão, mas que respondeu que não poderia apoiar por que não 103 

pode ir contra decisão colegiada. O Prof. Maldonado disse que está havendo um impasse. 104 

Disse que parece ser tradição que a Semana Acadêmica de Medicina Veterinária ocorre no 105 

primeiro semestre. Disse que não estava ciente do envio de demandas pelos coordenadores 106 

de graduação do CCTA, e as informações precisam passar pela Diretoria. O Reitor disse que 107 

os representantes dos Centros nas Câmaras precisam se reportar ao Conselho de Centro. A 108 

Profª Teresa disse que o CCH discutiu a questão da demanda da Graduação. Disse que os 109 

coordenadores de curso devem pensar institucionalmente. Passando ao item 3, o Reitor disse 110 

que se trata do processo E-26/050.113/08, sobre convênio com a PETROBRAS, envolvendo 111 

bolsas para professores da UENF. Disse que poderia haver um termo aditivo, mas precisamos 112 

discutir por que há a questão de recebimento de bolsa e a instituição não havia tomado ciência 113 

do convênio. Disse que precisamos discutir a melhor forma de resolver o problema, e é 114 

necessário que a Assessoria Jurídica avalie a questão do recebimento de bolsas. O Prof. 115 

Silvério disse que é preciso avaliação jurídica para que possamos tomar uma decisão. O Prof. 116 

Edson disse que a universidade não criou a situação e não deve assumi-la. Disse que o que 117 

amenizaria para os professores seria uma mea-culpa e devolução dos valores.  O Prof. 118 

Ronaldo disse que não há como fazer nada retroativamente, juridicamente falando. O Prof. 119 

Abel disse que a preocupação é que qualquer decisão que seja tomada, hoje o status de um 120 

dos professores é de aposentado. O Reitor disse que a UENF não reconhece qualquer vínculo 121 

com quem não faça parte da universidade. Disse que se o professor está usando instalações 122 

da UENF, não é responsabilidade do Reitor, mas sim de quem permitiu o uso do espaço físico. 123 

Disse que o processo será encaminhado ao Jurídico para emissão de parecer. Houve 124 

concordância para encaminhamento do assunto à Assessoria Jurídica destacando as seguintes 125 

indagações: a) como a UENF pode proceder para participar, de forma legal no convênio E-126 

26/050.113/08; b) em que se caracteriza o recebimento de recursos por servidores da UENF sem 127 

a anuência da Universidade. Passando ao item 4 da pauta, o Reitor disse que foi encaminhado 128 

documento a cada Diretor para informação se há interesse em implantação de cursos em 129 

Itaperuna e formatação de proposta. Disse que devemos discutir nossa formação de recursos 130 

humanos. O Prof. Maldonado disse que levou o documento para discussão no Conselho de 131 

Centro. Disse que deverá receber parecer dos laboratórios sobre interesses e encaminhará à 132 

Reitoria. A Profª Teresa disse que procedeu da mesma maneira que o Prof. Maldonado. Disse 133 

que na reunião do Conselho de Centro foi discutida a proposta, mas sentiu falta de empolgação 134 

por parte dos Chefes de Laboratórios. Disse que despachou o documento para ser discutido 135 

nos colegiados de laboratórios. O Prof. Alexandre disse que tiveram uma discussão preliminar 136 

no Conselho de Centro do CCT. Disse que ainda não há propostas dos laboratórios, mas 137 

algumas opiniões, como primeiro resolver nossas questões antes da expansão e, também, que 138 

faltam dados mais precisos sobre Itaperuna, como demandas locais, etc. O Prof. Silvério disse 139 

que o momento é propício à expansão, e se a universidade pensar em resolver os problemas 140 

de casa primeiro, não teria nem nascido. Disse que devemos discutir não como um problema, 141 

mas como possibilidade de colocar a UENF no lugar que merece. Disse que Itaperuna é um 142 

pólo de educação. O Reitor disse que não podemos ficar alheios à discussão de ampliação da 143 

universidade. O Prof. Ronaldo disse que participou de reuniões com o Prefeito de Itaperuna. 144 
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Disse que Engenharia de Alimentos é interesse da região e há a possibilidade de se trabalhar a 145 

questão de rochas ornamentais, sendo esses dois pontos fortes para a universidade. Disse que 146 

sobre rochas ornamentais existe projeto do Prof. Guerold. Passando ao item 5 da pauta, o 147 

Reitor disse que foi preparada minuta sobre autonomia financeira, baseada no que aconteceu 148 

em Goiás, Paraíba, São Paulo. Disse que não entende o silêncio da UERJ sobre a questão. 149 

Disse que o Governo do Estado terá que cumprir o repasse de 6% da arrecadação à UERJ, 150 

baseado na Constituição do Estado e após a derrubada, pela Justiça, do recurso impetrado 151 

pelo então Governador Leonel Brizola. Disse que a minuta foi preparada pelo Prof. Amaral, 152 

Prof. Edson, Sr. Ruzio, Auditor da UENF e pelo Sr. José Fernando, Gerente de Recursos 153 

Humanos. Solicitou que a minuta seja lida com cuidado para análise em reunião futura. Disse 154 

que precisamos apresentá-la ao Governador. Passando ao item 6, o Prof. Marco Antonio 155 

disse que estamos inadimplentes com o Exército em relação à questão dos reagentes 156 

controlados. Disse que o Exército fez vistoria e constatou diversas irregularidades. Disse que 157 

precisamos resolver as pendências para agendar uma nova vistoria. Disse que um setor não 158 

atendendo as exigências faz com que os demais não possam adquirir os reagentes. Disse que 159 

foi encaminhada aos Centros a informação com as pendências constatadas pelo Exército. 160 

Disse que precisa, até o dia 15 de abril, de informações sobre estoques de reagentes 161 

controlados pela Polícia Federal. Distribuiu aos membros do colegiado uma planilha, anexada 162 

ao final desta ata, sobre cota de custeio. Fez uma explanação sobre os valores e itens 163 

constantes na planilha. Disse que foi encaminhado documento aos Centros informando que há 164 

R$ 2.000,00 para pronto pagamento e R$ 1.000,00 para diárias. Disse que serão adquiridos 165 

materiais para suprir o Almoxarifado, para atender aos diversos setores. O Prof. Alexandre 166 

disse que a distribuição dos materiais pelo Almoxarifado deve seguir um critério, para evitar 167 

que alguns setores solicitem primeiro, sendo atendidos, e deixando outros com falta de 168 

materiais necessários. Disse que deveria ser rediscutida a distribuição dos recursos, não sendo 169 

feita igualmente pelos Centros, mas baseada no número de laboratórios, docentes, etc. 170 

Acrescentou que, assim como o Hospital Veterinário é considerado uma unidade 171 

orçamentária, com direito a adiantamentos mensais, o mesmo tratamento deveria ser 172 

dispensado ao campus de Macaé, onde ficam o LENEP e o LAMET. O Reitor disse que 173 

temos os R$ 12.000,00 de recursos para serem discutidos, assim como os R$ 12.000,00 dos 174 

Instrutores de Ensino. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a 175 

reunião às 18 horas e 10 minutos. 176 

 177 

 178 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho                Carlos André Pereira Baptista 179 

                 Reitor                Secretário ad hoc 180 


