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ATA DA DUCENTÉSIMA OCTAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – 2 

UENF 3 

 4 

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e oito, foi realizada na sala de reuniões da Reitoria, às 5 

14 horas, a ducentésima octagésima oitava 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. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. Alexandre Moura Stumbo 12 

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

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

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

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

César de Almeida Maia – Diretor da Prefeitura do Campus; Prof. André Lacerda de Abreu 17 

Oliveira – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. 18 

Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 287; 2- Informes; 3- Projeto FINEP; 4- 19 

Regulamentação do transporte da UENF; 5- Apresentação do projeto do Restaurante 20 

Universitário; 6- Processo E-26/052.419/07 – Convênio entre CCT/LCQUI/UENF e PETROBRAS; 21 

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

ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a Ata 287, sendo aprovada. Passando ao 23 

item 2, o Reitor informou que recebeu ofício do Governo referente à padronização do Auxílio 24 

Alimentação. Disse que nenhum auxílio poderá passar de R$ 8,13 e devem ser considerados 25 

22 dias úteis/mês. Disse que durante férias e licenças não será pago o Auxílio Alimentação. O 26 

Prof. Marco Antonio disse que receberam a informação no mês passado e está se tentando 27 

argüir em relação a receber nas férias e licença, pois temos autonomia universitária. Informou 28 

que o Auxílio Alimentação deverá vir em folha suplementar e não mais no contra-cheque do 29 

mês. O Reitor informou que recebeu documento do Sr. Avelino Ferreira, Presidente da 30 

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, sobre a Bienal do Livro, onde solicita apoio e 31 

sugestões da UENF. O Reitor solicitou sugestões aos membros do COLEX sobre como a 32 

UENF pode colaborar. A Profª Teresa disse que irá participar de algumas mesas de debate na 33 

Bienal. Sugeriu uma mesa exclusiva, com a participação do Prof. Silvério. O Reitor solicitou 34 

aos Diretores que busquem sugestões em seus Centros. Disse que ficam nomeados o Prof. 35 

Silvério e a Profª Teresa como representantes da UENF na Bienal do Livro. Informou que 36 

recebeu ofício do novo Secretário Municipal de Agricultura, Expedito das Graças Sena Otoni, 37 

visando parcerias em busca do desenvolvimento de ações no município. Informou que o 38 

Presidente da FAPERJ, Prof. Ruy Garcia, encaminhou documento chamando atenção sobre os 39 

editais abertos. Informou que a FAPERJ irá proibir aquisição de veículos, pois pesquisadores 40 

insistem em não colocar os veículos em nome das instituições. Informou que a Profª Ana 41 

Bárbara, do Laboratório de Sanidade Animal encaminhou CI agradecendo ao Prof. Paulo Maia, 42 

Prefeito da UENF, pela colaboração para resolver o problema do sistema de exaustão do 43 

anatômico do Hospital Veterinário. Informou que haverá mudança no trânsito no interior da 44 

UENF, com o fechamento do portão lateral. Disse que, junto com o Prof. Abel e Prof. Silvério, 45 

esteve reunido na PETROBRAS com o Gerente da Unidade de Negócios da Bacia de Campos, 46 

onde acertaram sua vinda à UENF para participar de seminário. Discutiu-se investimento para 47 

recuperação da Casa de Cultura Villa Maria e, para isso, está se buscando o tombamento do 48 



     

 
 

 

 

 

 

 

  

REITORIA 
COLEX 

 

 

 

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia -  Campos dos Goytacazes/ RJ -   CEP:  28013-602 
Tel.: (22)  2726–1595  - Fax: (22) 2726-1511   – e-mail: reitoria@uenf.br 

 

imóvel pelo IPHAN. Informou que o Clube de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB, o 49 

indicou para representá-lo na escolha do Prêmio Frederico Menezes Veiga, da EMBRAPA. 50 

Disse que Frederico Menezes Veiga foi pesquisador que desenvolveu importante trabalho 51 

sobre cana-de-açúcar na PESAGRO, em Campos. O Prof. Edson disse que esteve, junto com 52 

o Prof. Carlos Jorge Logullo de Oliveira, reunido na FAPERJ, onde foram muito bem recebidos. 53 

Disse que o Governo do Estado está empenhado em fechar relacionamento científico 54 

internacional e que foi iniciado entendimento com Coréia e Japão. Disse que será preparado 55 

seminário no final do ano, durante três dias, com a participação de estrangeiros. Disse que foi 56 

convidado pelo presidente da FAPERJ, Ruy Garcia, para que participasse de nova reunião, 57 

onde participaram também o Presidente da Academia Brasileira de Ciências e representantes 58 

de outras instituições. Disse que nesta reunião foi discutido o seminário, e foi formada uma 59 

comissão para trabalhar a questão do relacionamento internacional, composta pelo Prof. 60 

Logullo, pelo Presidente da FAPERJ, pelo Presidente da Academia Brasileira de Ciências, por 61 

representante da FINEP e pelo Diretor do Instituto de Química da UERJ. O Reitor disse que o 62 

assunto vem ao encontro do interesse de internacionalização de nossos cursos, assim como as 63 

reuniões que aconteceram na UENF com os representantes franceses. A Profª Teresa disse 64 

que receberam no CCH proposta do jornalista Domingos Meirelles, que se ofereceu para dar 65 

palestra gratuita na UENF, com a contra-partida de oferecer seus livros para venda. Disse que 66 

os temas propostos pelo jornalista não se restringem à UENF. Disse que o jornalista informou 67 

ter como data disponível o período entre os dias 18 e 30 de maio. O Reitor disse que há 68 

interesse, e poderia ser usado o Centro de Convenções, podendo ser feita divulgação na 69 

cidade. O Reitor informou que será encaminhado projeto à PETROBRAS para financiar a 70 

comemoração dos 15 anos da UENF. O Prof. Silvério disse que seriam homenageados os 71 

grandes nomes responsáveis pela criação da UENF, como Leonel Brizola, Darcy Ribeiro e 72 

Oscar Niemayer. Disse que o projeto está sendo elaborado para ser encaminhado à 73 

PETROBRAS. O Reitor disse que faremos reunião para discutirmos os eventos que poderão 74 

acontecer nas comemorações pelos 15 anos da UENF. O Prof. Silvério disse que durante 75 

visita do Governador a Campos, na semana passada, a Profª Lilian representou a UENF e 76 

fomos conclamados a participar da luta contra a dengue. Sugeriu que seja feito um mutirão, 77 

com mobilização de alunos, servidores e professores. Sugeriu seminários de professores que 78 

estejam trabalhando em pesquisas sobre a dengue. O Prof. Arnoldo disse que deve haver 79 

convocação de todos que trabalham com a dengue para se colocarem a disposição do 80 

Governo para colaborar. Disse que foi solicitado em reuniões anteriores que cada um 81 

verificasse possíveis focos em seus setores. Disse que aparentemente há dois locais possíveis 82 

de focos, sendo um local as calhas e o outro os canteiros ao lado dos anexos. O Prof. Paulo 83 

Maia disse que foi feita limpeza macro da UENF, e agora cada um deve monitorar seus 84 

setores. O Prof. Arnoldo falou da importância de se compor a Comissão de Bioética e 85 

Biossegurança. Sugeriu o nome do Prof. Messias para presidir a comissão e os nomes da Profª 86 

Elena Lassounskaia, Profª Marília Berbert e, da área animal, o Prof. Eulógio. O Reitor disse 87 

que será encaminhada CI aos Diretores de Centro para que indiquem três nomes para compor 88 

a Comissão de Bioética e Biossegurança. O Prof. Edson disse que dia 18 de abril, pela 89 

manhã, haverá palestra da CAPES sobre Periódico/CAPES. A Profª Lílian disse que estão 90 

abertas inscrições para transferências externas e internas, perfazendo 10% das vagas da 91 

universidade. Disse que saiu o manual do candidato da UERJ. Desculpou-se com o Prof. 92 

Marco Antonio e Prof. Arnoldo, pois no referido manual, consta expediente da UENF, e foi 93 

solicitada a retirada de alguns nomes e inserção de outros e, com isso, foram retirados, por 94 

engano, os nomes dos professores Marco Antonio e Arnoldo. O Reitor informou que o 95 

Presidente da Academia Brasileira de Letras será recebido na UENF para tratar do Solar da 96 
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Baronesa. Passando ao item 3, o Reitor passou a palavra ao Prof. Edson que disse que, no 97 

dia 06 de março, aconteceu reunião com a FUNARBE, e estiveram presentes pessoas ligadas 98 

a projetos da UENF. Disse que há um projeto para construção de prédio que ainda se encontra 99 

na estaca zero, e será necessária prorrogação de prazo, e ainda não houve nada de objetivo que 100 

leve a pensar que está sendo resolvido. Disse que o projeto novo, que visa resolver problemas 101 

elétricos para melhorar a climatização será trabalhado com a FUNDENOR. Disse que ainda está 102 

se aguardando avaliação deste projeto. A Profª Teresa disse que após o projeto novo ficar pronto 103 

verificou que seu nome não aparece na relação da equipe executora. Disse que participou e 104 

preencheu a proposta do CCH e que, enquanto Diretora, assumiu o mesmo. Disse que considerou 105 

a parte que se refere ao subprojeto do CCH bem inferior aos demais. O Reitor disse que o 106 

Colegiado Executivo irá discutir como aplicar os recursos que forem aprovados. O Prof. 107 

Maldonado disse que foi decidido que os quatro Diretores e Assessores das Pró-Reitorias 108 

trabalhariam juntos. Disse que não foi informado sobre os valores do projeto para cada Centro. O 109 

Prof. Edson disse que, sobre o projeto novo, foi feito um trabalho minucioso que demandou muito 110 

tempo. Disse que o fato de não constar o nome da Profª Teresa na equipe executora, com certeza 111 

ocorreu por engano. A Profª Teresa disse que não quis dizer que foi intenção de alguém em não 112 

colocar o seu nome, mas considera o esquecimento um fato grave. Disse que o valor do CCH no 113 

projeto, incluindo a Villa Maria, foi de R$ 156.000,00, sendo que foi dito que somente para o 114 

trabalho na laje se demandaria R$ 200.000,00 por prédio. Há um evidente desequilíbrio com 115 

relação aos outros sub projetos. Disse que se aprovado o projeto, espera que sejam repensados 116 

os valores para o CCH. O Reitor disse que deve ser parabenizado o trabalho de toda equipe, que 117 

conseguiu concluir o projeto e encaminhá-lo a tempo. O Prof. Arnoldo disse que o problema que 118 

houve foi o mesmo que ocorreu com seu nome e do Prof. Marco Antonio, referente ao vestibular 119 

da UENF, ou seja, deve ter havido problema de digitação. Disse que foi trabalhado até o último 120 

minuto para enviar o projeto. Disse compreender a preocupação da Profª Teresa, principalmente 121 

em relação ao quantitativo, mas foi decidido que este colegiado irá gerenciar os recursos. Disse 122 

que as preocupações são legítimas e não vê possibilidade de algo intencional a não colocação do 123 

nome da Profª Teresa na equipe executora. O Prof. Maldonado disse que gostaria de deixar claro 124 

que o CCTA nomeou uma comissão para trabalhar o projeto e torce para que o mesmo seja 125 

aprovado. O Reitor disse que está claro desde o início que o Colegiado Executivo irá discutir 126 

como aplicar os recursos. O Prof. Alexandre disse que esse projeto se diferencia dos demais, por 127 

que pela primeira vez todos estavam voltados para o mesmo foco. Disse que por força de 128 

preenchimento teve que ser feito como subprojetos. Disse que uma grande qualidade deste 129 

projeto é o COLEX decidir a aplicação dos recursos. Passando ao item 4 da pauta, o Reitor 130 

disse que se trata de minuta para regulamentar o transporte da UENF. Disse que acontecem 131 

viagens para levar professores que irão participar de congressos e bancas externas, que 132 

demandam um custo em torno de 30% da frota. Disse que pelo fato de professores insistirem 133 

em não colocar veículos adquiridos através de projetos em nome da instituição, a FAPERJ não 134 

permitirá mais a aquisição de veículos em seus editais. O Prof. Alexandre disse que há dois 135 

veículos em nome do Prof. Carlos Alberto Dias, uma S-10, que já está sendo preparada sua 136 

transferência para o patrimônio da UENF e outro, uma Hilux, de um projeto ainda em 137 

andamento, que será transferido quando ocorrer a prestação de contas. O Prof. Maldonado 138 

disse que, assim que recebeu a minuta, encaminhou aos professores. Disse que recebeu 139 

algumas sugestões e fez a leitura das mesmas aos membros do COLEX. O Prof. Arnoldo 140 

disse que a idéia foi discutida no Conselho de Centro e a maioria foi contra, por acharem que 141 

têm o direito de manter o uso dos veículos. Sugeriu que a minuta siga para os Colegiados de 142 

Centro. Disse que é importante informar as razões pelas quais é preciso fazer essa 143 

normatização. Disse ser importante, também, deixar claro que o projeto que gerou a aquisição 144 
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do veículo tenha prioridade na utilização do mesmo. Disse que há detalhes que precisam ser 145 

amadurecidos nos Colegiados. O Reitor disse que não há dúvidas que o veículo deve ser 146 

priorizado para o projeto, e precisamos discutir e regulamentar, mas não pode haver pessoas 147 

dirigindo veículos da instituição sem que tenham credenciais para tal. O Sr. Constantino disse 148 

que o Conselho Nacional do Ministério Público tem uma resolução mais rigorosa sobre 149 

transporte. Leu alguns artigos, fazendo considerações. Disse que há necessidade de se 150 

regulamentar a questão. Disse que há itens que não podem deixar de estar contidos por 151 

estarem guiados por uma lei maior. Disse que a prioridade é do projeto quando o veículo for 152 

adquirido pelo mesmo, mas quando não estiver em uso poderá ser usado para outro fim. A 153 

Profª Teresa disse que é importante que o veículo seja adquirido já em nome da UENF, mas 154 

que fique previsto que será usado pelo projeto. Disse entender que a prioridade não é só do 155 

projeto, mas também do Centro, sendo compartilhado por ambos. O Reitor disse acreditar que 156 

com a normatização será aumentada a oferta dos serviços de transporte. Solicitou que a 157 

minuta seja levada aos Centros para que apresentem sugestões, voltando a ser discutida em 158 

quinze dias. Passando ao item 5 da pauta, o Prof. Paulo Maia disse que após levantamento 159 

de custos, o Governo inseriu no orçamento da UENF os valores para construção do 160 

Restaurante Universitário. Fez apresentação do projeto do Restaurante Universitário, 161 

explicando aos membros do COLEX os detalhes do mesmo. Passando ao item 6, o Reitor 162 

passou a palavra ao Prof. Arnoldo, que disse, em relação ao projeto coordenado pelo Prof. 163 

Gabriel, que conversou com o referido professor sobre uma série de itens que foram 164 

levantados. Disse que, segundo o Prof. Gabriel, foram feitas alterações por orientação da 165 

Assessoria Jurídica. Disse que, para evitar problema de origem, já que o projeto foi autorizado 166 

pelo CONSUNI, devemos aprová-lo. Disse compreender o esmero do Prof. Ronaldo Paranhos 167 

para com o projeto e que o problema encontrado no mesmo é que foi elaborado com 168 

características diferentes do interesse da instituição e merece toda nossa atenção. Sugeriu que 169 

seja feito um acompanhamento do projeto. Disse que algumas sugestões do COLEX foram 170 

feitas, como o aumento do número de bolsas para a UENF. Disse que foi estabelecida 171 

cooperação com o CCH, e acha que o CBB deveria ter sido procurado. Disse que gostaria que 172 

alunos do CBB tivessem acesso a essas áreas estratégicas trabalhadas pelo Prof. Gabriel. 173 

Sugeriu que o projeto seja assinado, pois foi aprovado pelo CONSUNI, as sugestões do 174 

COLEX atendidas e as dúvidas da Diretoria de Projetos esclarecidas, mas que haja 175 

acompanhamento mais detalhado ao que concerne às mudanças realizadas. O Prof. 176 

Alexandre disse concordar com o Prof. Arnoldo e que o Prof. Gabriel atendeu às solicitações 177 

do COLEX. Passando ao item 7, o Prof. Marco Antonio solicitou aos Diretores de Centro a 178 

indicação de um responsável técnico junto à Polícia Federal. O Prof. Maldonado perguntou 179 

sobre a dívida trabalhista dos servidores que ainda não receberam. O Reitor disse que ainda 180 

não há uma data de pagamento definida. O Prof. Maldonado perguntou sobre a falta de óleo 181 

diesel para tratores e máquinas agrícolas. O Prof. Marco Antonio disse que está sendo feita 182 

licitação. Disse que não pode ser transportado óleo diesel em tambores. O Reitor disse que 183 

está sendo licitado para que postos entreguem nos locais que há barcos, tratores, etc. A Profª 184 

Teresa falou da iluminação no estacionamento do CCH. Disse que está muito escuro e se 185 

torna perigoso. O Prof. Paulo Maia disse que no final do ano foram trocadas algumas 186 

lâmpadas, mas há reatores com problema. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a 187 

todos e encerrou a reunião às 18 horas e 5 minutos. 188 

 189 

 190 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho                Carlos André Pereira Baptista 191 

                 Reitor                Secretário ad hoc 192 


