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ATA DA DUCENTÉSIMA OCTAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – 2 

UENF 3 

 4 

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

às 14 horas, a ducentésima octagésima nona 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. Marco Antonio 13 

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

Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – 15 

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

Prefeitura da UENF; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – Secretário Geral; Prof. André 17 

Lacerda de Abreu Oliveira – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. Carlos André Pereira Baptista – 18 

Secretário ad hoc. Para tratar da seguinte pauta: 1- Colação de Grau; 2- Aprovação da ata 288; 19 

3- Informes; 4- Vagas de concurso de professor em aberto; 5- Centro de Convenções; 6- 15 anos 20 

da UENF; 7- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. 21 

Passando ao item 1 da pauta, foi realizada colação de grau de quatro formandos. O Reitor 22 

parabenizou os formandos, desejando sucesso pessoal e profissional. Disse que os alunos que 23 

passam pela Universidade Pública não perdem o vínculo e solicitou aos mesmos ajuda na luta 24 

pela educação pública de qualidade. Passando ao item 2, o Reitor colocou em apreciação a 25 

Minuta da Ata da 288ª reunião, sendo aprovada por todos. Passando ao item 3, o Reitor 26 

informou que se encontrou com o Presidente da Academia Brasileira de Letras, quando 27 

visitaram o Solar da Baronesa, que é tombado pelo IPHAN. Disse que é interesse da Academia 28 

restaurar o imóvel e buscar na UENF parceria para funcionalidade em diversas áreas. Disse 29 

ser interesse a criação no local do Museu da Escravidão e é interessante a participação da 30 

instituição. O Prof. Amaral disse que há interesse na restauração de fato e os representantes 31 

da ABL estimaram o custo em R$ 2.500.000,00. Disse que são 2.000 metros quadrados de 32 

construção. O Reitor disse que a UENF pode capitanear o processo de recuperação da 33 

história de Campos. A Profª Lílian disse que Museu da Escravidão traz um peso negativo. 34 

Disse que poderia ser criada a Casa da Cultura Afro-brasileira, com uma ala tratando da 35 

história da escravidão. O Reitor disse que o Solar da Baronesa pertence à ABL. Disse que a 36 

proposta é a UENF preparar projeto de revitalização cultural e a ABL capitanearia recursos 37 

para a restauração. O Prof. Arnoldo sugeriu que haja ampla divulgação para a comunidade. 38 

Disse que há pesquisadores ligados a essa área e que desconhecem a existência desses 39 

locais, que são patrimônio histórico. Sugeriu também notas em jornais, fazendo com que a 40 

sociedade seja informada e, assim, cobre à Prefeitura de Campos recursos para restauração 41 

desses patrimônios. Disse que a divulgação também nos ajudará a fazer proposições. A Profª 42 

Teresa disse concordar com a idéia da Profª Lílian. Disse que é importante pensar em algo além 43 

da escravidão, incluindo a História do Brasil e da região. O Prof. Arnoldo informou, em relação à 44 

dengue, que recebeu uma consulta do Ministério Público, principalmente sobre cloro em piscinas, 45 

etc. Disse que tem chegado várias consultas relacionadas ao tema. O Prof. Silvério informou que 46 

durante o Seminário de Agroecologia, será feito mutirão dos participantes para combate à dengue. 47 

Disse que será organizado pela UENF um seminário específico sobre a dengue. Informou que 48 
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está sendo realizado no dia de hoje na UENF o I Seminário Estadual de Defesa Agropecuária e 49 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, com a participação de diversos pesquisadores. Disse que 50 

a Secretaria de Agricultura agradeceu à UENF pelo trabalho realizado sobre aftosa. Informou que 51 

na próxima quinta-feira haverá reunião na UENF com o Secretário Municipal de Ação Social, 52 

Mário Lopes. Informou que será realizado na UENF, de 19 a 24 de abril, o VI Encontro Regional 53 

de Agroecologia. Disse que o Prof. Fábio Coelho estará participando como coordenador do 54 

evento. Disse que os organizadores fizeram diversas solicitações e foi informado a eles que será 55 

proibida a venda, assim como o consumo de bebidas alcoólicas no campus da UENF. Sobre este 56 

evento, após debate, foi decidido que será redigido Termo de Responsabilidade que deverá ser 57 

assinado pelos organizadores. O Prof. Edson informou que o Coleta CAPES foi enviado com 58 

sucesso e, de todos os Programas, ficou faltando apenas o de Sociologia Política. Disse que o 59 

prazo foi prorrogado para dezessete de abril. Informou que visitou, na Universidade Estadual de 60 

Maringá, no Paraná, uma Central Analítica, adquirida através de 5 anos de CT-Infra, com linha 61 

concentrada. Disse que o novo CT-Infra que encaminhamos tem esse pensamento institucional. O 62 

Prof. Paulo Maia informou que foi feito pedido para que programações de viagens sejam feitas 63 

com antecedência. Disse que está sendo preparada regulamentação da lei de aquisição de 64 

veículos pelo Estado. Disse que é preciso autorização do Governo, mesmo que seja aquisição de 65 

veículos através de projetos. Informou que há autorização para abastecimento de trator no 8º 66 

Batalhão de Polícia Militar, sendo necessário levar o trator. Disse que está se pensando na 67 

aquisição de reboque com tanque. Informou que em breve será solucionado o problema do ar 68 

condicionado do P4 e P5. Disse que estão sendo feitas instalações de ar-condicionado de forma 69 

irregular nos prédios. Informou que está sendo proposto mudança no trânsito interno da UENF, 70 

com implementação em andamento. Informou que os ônibus não estão mais parando em frente 71 

ao CCH e está sendo estudado um local alternativo. O Prof. Alexandre perguntou se há prazo 72 

para a implementação da mudança no trânsito. O Prof. Paulo Maia respondeu que primeiro serão 73 

finalizadas as obras de adequação e, provavelmente, em 3 semanas será feita a implementação. 74 

O Prof. Ronaldo Paranhos informou que será realizada na próxima sexta-feira, às 14 horas, uma 75 

demonstração de sistema operacional para administração de projetos. A Profª Teresa disse que 76 

aconteceu ontem palestra de Cícero Sandroni, na Academia Campista de Letras, sobre os 100 77 

anos de morte de Machado de Assis. Disse que foi convidada para compor a mesa. O Reitor 78 

informou que conversou com o Presidente da FAPERJ sobre editais abertos. Disse que será 79 

lançado edital de Desenvolvimento Regional, excluindo, neste caso, conforme solicitação feita à 80 

FAPERJ, a participação da região metropolitana. Informou que um mesmo projeto pode ser 81 

submetido em editais diferentes. Informou que a FAPERJ proibiu a compra de veículos através de 82 

projetos. Informou que na última reunião do COLAC foi decidida a necessidade de 83 

regulamentação para liberação para Pós-Doutorado. Disse que é preciso, também, 84 

regulamentação para analisar pedidos para se fazer Pós-Doutoramento na UENF. Informou, em 85 

relação à internacionalização de cursos, que haverá comitiva do Governo para Alemanha e 86 

França e é pensamento inserir alguém da UENF na referida comitiva. Passando ao item 4 da 87 

pauta, o Reitor disse que há vagas de professor retidas há algum tempo e precisamos ocupá-88 

las. O Prof. Marco Antonio disse que foi solicitado aos Centros informações sobre as vagas 89 

em aberto de professor para confrontar com as informações existentes na GRH. Disse que 90 

alguns editais a serem publicados estavam parados no Governo. Disse que, após contato do 91 

Reitor, que informou que era retrocesso segurar vagas de professores, os processos foram 92 

devolvidos para que reorganizássemos e, assim, darmos prosseguimento ao processo. A Profª 93 

Teresa disse que para a área de Administração Pública não houve candidatos, sendo 94 

verificada a dificuldade de candidatos para o perfil. Disse que é necessário readequação do 95 

perfil. O Reitor disse que será mandado para publicação no final de abril e sugeriu que o prazo 96 



     

 
 

 

 

 

 

 

  

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 

 

para o edital ficar aberto seja diminuído para trinta dias, podendo ser repetido nos casos em 97 

que as vagas não forem preenchidas. O Prof. Alexandre disse que para algumas áreas é difícil 98 

conseguir candidatos e acha trinta dias pouco tempo para o edital ficar aberto. O Prof. Arnoldo 99 

disse que precisamos ter previsão de onde tirar recursos para executar os concursos. O Reitor 100 

sugeriu que a banca examinadora seja formada por pessoas de cidades onde possamos 101 

apanhá-las de carro. Disse que temos hospedagem completa. O Prof. Arnoldo sugeriu 102 

destinar verba para este fim, para que, em determinadas situações, os Centros possam arcar 103 

com a execução dos concursos. O Reitor disse que precisamos rever a questão do tempo que 104 

o edital deverá ficar aberto. O Prof. Edson sugeriu sessenta dias. Passando ao item 5 da 105 

pauta, o Reitor solicitou autorização, até que a minuta de regulamentação for apreciada pelo 106 

CONSUNI, para executarmos contrato de locação do Centro de Convenções. Disse que já foi 107 

analisado pela Assessoria Jurídica. Disse que foi elaborada uma tabela de custos. Disse se 108 

preocupar com a responsabilidade pelo zelo do imóvel. Disse constar no documento 109 

responsabilidades e critérios de uso das instalações. Disse que, pela tabela de valores, para 110 

material de limpeza e higiene seria cobrado R$ 900,00 (novecentos reais); diária do auditório 111 

principal: R$ 2.000,00 (dois mil reais); diária para anfiteatro: R$ 500,00 (quinhentos reais); sala 112 

de cinema: R$ 1.000,00; foyer: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); Disse que há diversas 113 

demandas para o Centro de Convenções. Colocado em apreciação, foi aprovado o uso do 114 

contrato de locação do Centro de Convenções. Passando ao item 6, o Reitor disse que a 115 

Assessoria de Comunicação fez uma proposta para a comemoração dos 15 anos da UENF e a 116 

mesma será encaminhada aos Diretores. Disse que com uma proposta pronta será negociado 117 

com a PETROBRAS o patrocínio dos eventos. O Prof. Abel sugeriu atividades no LENEP. O 118 

Reitor solicitou sugestões sobre o que poderemos realizar e que as mesmas sejam 119 

encaminhadas até o final de abril. Passando ao item 7, o Reitor solicitou ao COLEX 120 

autorização para colocar, temporariamente, a Incubadora de Empresas na área de convivência 121 

do Centro de Convenções. Disse que haverá uma loja com produtos da UENF, como postais, 122 

bonés, camisetas, etc. Disse ser importante trazer a TecCampos para dentro da UENF. O Prof. 123 

Ronaldo Paranhos disse que toda verba para montagem do espaço será via Incubadora. O 124 

Reitor colocou a solicitação em apreciação, sendo aceita por todos. O Reitor disse que haverá 125 

reunião na próxima quinta-feira com o Subsecretário de Planejamento do Estado para tratar, 126 

entre outros assuntos, da possibilidade de incorporação da FENORTE pela UENF. Disse já ter 127 

deixado claro ao Governo que a FENORTE hoje em dia não tem função. Disse que amanhã 128 

estará acompanhado de outras autoridades municipais, e a pedido do Prefeito em Exercício 129 

Roberto Henriques, no Rio de Janeiro, em reunião com o Governador do Sérgio Cabral, para 130 

tratar de assuntos relacionados a Campos. O Prof. Marco Antonio disse que de 5 a 9 de maio, 131 

das 13 às 18 horas, será realizado curso para pregoeiros, com 25 vagas, sendo 3 vagas para 132 

cada Centro, para pessoas do quadro administrativo e acadêmico. Disse que o curso conta 133 

ponto para enquadramento e possibilitará, também, atuar na Comissão de Pregão. Solicitou 134 

respostas até sexta-feira próxima. Disse que serão encaminhadas aos Diretores informações 135 

sobre o curso. Disse que está se pensando em fazer programação de cursos técnicos durante 136 

o ano. O Reitor disse que quem participa da Comissão de Pregão ganha um pró-labore. O 137 

Prof. Marco Antonio agradeceu ao Prof. Alexandre Stumbo por se disponibilizar a ficar como 138 

responsável técnico, no que se refere a produtos controlados, junto à Polícia Federal. Entregou 139 

aos Diretores do CBB, CCT e CCTA, documento contendo informações sobre as pendências 140 

de cada Centro junto à Polícia Federal para que sejam regularizadas. O Prof. Alexandre disse 141 

que a responsabilidade é grande e deve ser feita fiscalização e quem não estiver enquadrado 142 

terá que se adequar. O Prof. Arnoldo sugeriu um Almoxarifado Central para armazenamento 143 

dos reagentes, caso contrário estaremos a mercê dos usuários. O Reitor sugeriu constituir uma 144 
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comissão fiscalizadora, para que, durante as vistorias, se constatadas irregularidades que os 145 

produtos sejam confiscados. Disse que precisamos construir espaço para armazenamento. O 146 

Prof. Alexandre disse que é preciso verificar, também, a questão da segurança no manuseio e 147 

descarte. O Prof. Marco Antonio sugeriu que a comissão fiscalizadora seja presidida pelo 148 

Prof. Alexandre Stumbo e composta pelo Prof. Luciano Canellas, do CCTA, que se ofereceu 149 

para colaborar e que o Prof. Arnoldo indique alguém do CBB. O Prof. Arnoldo disse que 150 

gostaria de concessão para uso da sala no térreo do P4 para uso dos estudantes. Disse que 151 

hoje a referida sala é usada como copa pelo CBB e CCTA, quando ocorrem eventos nos 152 

auditórios. Disse que a sala ao lado é usada pela Coordenação de Pós-Graduação Vegetal. 153 

Disse que a utilização da sala será um ganho acadêmico e solicita autorização para uso do 154 

espaço. O Prof. Silvério disse que seria importante a presença do Diretor do CCTA para que 155 

pudéssemos tomar uma decisão. O Prof. Amaral disse que havia duas copas, uma para cada 156 

Centro e a Coordenação de Pós-Graduação Vegetal não possuía sala. Disse que o Prof. 157 

Silvério, ao assumir a Direção do CCTA entrou em acordo com o então Diretor do CBB, Prof. 158 

Elias, para uso de uma das copas pela Coordenação de Pós-Graduação vegetal. Disse que a 159 

sala foi toda preparada, sendo muito positivo para o CCTA. O Reitor disse que o assunto será 160 

item da próxima pauta de reunião. A Profª Teresa perguntou, em relação à V Bienal do Livro, 161 

se há professores para compor mesas. Disse que a Bienal, além de livros, terá eventos 162 

paralelos e as sugestões de nomes são para estes eventos. Sugeriu que seja feita uma 163 

exposição da Profª Yolanda, além do Projeto Caminhos de Barro e exposição de livros da 164 

UENF. O Prof. Alexandre lembrou que havia ficado definido constar de pauta futura critérios 165 

para distribuição de recursos. O Reitor sugeriu que os Diretores encaminhem a proposta de 166 

distribuição de recursos, em termos percentuais. Nada mais havendo a tratar, o Reitor 167 

agradeceu a todos e encerrou a reunião às 18 horas e 5 minutos. 168 

 169 

 170 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho                Carlos André Pereira Baptista 171 

                 Reitor                Secretário ad hoc 172 


