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ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – 2 

UENF 3 

 4 

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

Casa de Energias Alternativas, às 14 horas, a ducentésima nonagésima reunião ordinária do 6 

Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 7 

com as presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – 8 

Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Antonio Abel González Carrasquilla – Vice-Reitor; Profª 9 

Lílian Maria Garcia Bahia de Oliveira – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Carlos Jorge Logullo – 10 

representando o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – 11 

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

Peixoto – Diretora do CCH; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral de Administração; 13 

Compareceram como convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; 14 

Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de Administração de Projetos; Prof. Paulo 15 

César de Almeida Maia – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Antonio Teixeira do Amaral 16 

Junior – Secretário Geral; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Para tratar da 17 

seguinte pauta: 1- Aprovação da Ata 289; 2- Informes; 3- Apresentação de programa para 18 

administração de projetos; 4- Solicitação para destinação de espaço físico para atividades 19 

acadêmicas discentes; 5- Projeto Regional/FAPERJ – demanda induzida; 6- Assuntos Diversos. O 20 

Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, o 21 

Reitor colocou em apreciação a minuta da Ata da 289ª reunião, sendo aprovada. Passando ao 22 

item 2, o Reitor informou que o Prof. Edson e o Prof. Silvério estão trabalhando a questão da 23 

portaria de enquadramento. Informou que estão acontecendo eventos na Casa de Cultura Villa 24 

Maria nesta semana. Disse que amanhã haverá lançamento da revista “Nossa UENF”, às 17 25 

horas, na Villa Maria e, neste mesmo dia haverá exposição de fotos de Gastão Machado. Disse 26 

que a revista “Nossa UENF” será mensal, como forma de divulgação da UENF e publicização 27 

de suas pesquisas. Lembrou a importância de se trabalhar o edital regional FAPERJ. Informou 28 

que na semana passada foi fechado o edital UENF/UERJ/UEZO e setores da universidade não 29 

submeteram projetos. O Prof. Marco Antonio informou sobre pregões eletrônicos que: a) para 30 

gases químicos venceu a White Martins; b) para aquisição de combustíveis, para atender 31 

tratores e barcos, não houve interessados, e deverá ser repetido; c) para hospedagem venceu 32 

o Pálace Hotel; d) para manutenção de veículos está sendo feita análise de documentos. Disse 33 

que ainda há três pregões em processo de elaboração. O Prof. Paulo Maia informou que os 34 

problemas nos ramais telefônicos se devem ao fato de 13 placas terem queimado. Disse que 35 

estão sendo repostas as placas e dentro de 10 a 15 dias estará tudo corrigido. Informou que o 36 

pregão para substituição das mesas telefônicas no Estado já está concluído, e a Oi fará a 37 

substituição dentro de 15 a 20 dias. Informou que, sobre o ar-condicionado do P4 e P5, está 38 

sendo aguardada a instalação de equipamentos pela Trainning. Disse que serão necessários 39 

mais uns 30 dias. O Reitor informou que na licitação feita pela FAPERJ sobre o link da Rede-40 

Rio, houve recurso de uma firma que participou. Disse que, quando for regularizado, nossa 41 

rede ficará seis vezes mais rápida. O Prof. Marco Antonio informou, sobre periculosidade e 42 

insalubridade, que está sendo calculado impacto financeiro para que sejam solicitados recursos 43 

no orçamento para este fim. Informou que há possibilidade de pagamento em maio da dívida 44 

para aqueles que ainda não receberam, com negociação para pagamento aos inativos. O 45 

Reitor informou que será preparada tabela de pontuação da regulamentação de 46 

enquadramento. Disse que será discutida em reunião extraordinária do CONSUNI dia 19 de 47 

maio e precisamos de critérios para premiar quem trabalha. Solicitou que essa discussão faça 48 
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parte dos Conselhos de Centro e das Câmaras. Passando ao item 3, o Reitor disse que as 49 

avaliações e levantamentos na instituição são feitos à mão por que não possuímos programas 50 

para estes fins. Disse que a GRC é cobrada, mas não foi preparada para desenvolver 51 

programas, mas sim atender usuários finais. O Prof. Ronaldo Paranhos disse que solicitaram 52 

à FUNDENOR que informatizasse a administração de projetos. Disse que este sistema será 53 

apresentado agora ao COLEX para que digamos se nos atende ou se necessita de 54 

aprimoramento. O Reitor passou a palavra para o Sr. Daniel, representante da RM Sistemas, que 55 

disse que o sistema proporcionará ambiente único, com compartilhamento de informações e 56 

evitando perda de dinâmica de trabalho do dia-a-dia. O Sr. Daniel fez apresentação do sistema 57 

informatizado para administração de projetos. O programa de administração de projetos foi 58 

aprovado pelo COLEX. O Reitor disse que teremos que decidir no COLEX sobre o sistema 59 

acadêmico informatizado, que poderá ser conseguido com recursos financeiros de projetos 60 

institucionais. Passando ao item 4 da pauta, o Reitor disse que se trata de utilização de espaço 61 

físico no P4. Disse que infelizmente o Prof. Maldonado não compareceu à reunião. O Prof. 62 

Arnoldo disse que conversou com pessoas envolvidas na época da cessão da outra copa para 63 

a Coordenação de Pós-Graduação em Produção Vegetal. Disse não entender porque não 64 

deliberar a questão. Disse parecer que a questão está sendo tratada como se a sala 65 

pertencesse aos dois Centros, quando de fato pertence ao CBB e, eventualmente, é utilizada 66 

como copa para eventos que acontecem nos auditórios. Disse que é uma reivindicação antiga 67 

dos alunos. Disse que se começarmos a postergar, as coisas podem fugir ao controle. O Prof. 68 

Marco Antonio disse que a questão de espaço físico requer cautela. Disse que já foi discutida 69 

essa questão anteriormente. Perguntou se há processo sobre esse espaço físico. O Prof. 70 

Alexandre disse que essa questão já esteve no COLEX e depois na Comissão de Espaço 71 

Físico. Disse que o documento encaminhado à Comissão não esclarecia exatamente qual era 72 

o espaço e, diante disso, foi solicitado que o CBB esclarecesse, mas a solicitação não mais 73 

retornou à Comissão. O Prof. Amaral perguntou qual a finalidade de utilização da sala 74 

solicitada. O Prof. Arnoldo disse que há demandas do grupo de observação de pássaros, do 75 

Diretório Acadêmico, mas a idéia é utilizar o local para atender todas as demandas discentes. 76 

O Sr. Constantino disse que o que deve nortear nossas posições é a maneira ponderada com 77 

que o Prof. Arnoldo faz a solicitação, o que não ocorreu no passado. Sugeriu que este 78 

Colegiado atenda a solicitação do Prof. Arnoldo, buscando harmonia e esquecendo os 79 

resquícios do passado. Disse que somos muito maiores que essa pequena dificuldade. O Prof. 80 

Amaral disse que vivenciou o processo de cessão da outra copa para a Coordenação de Pós-81 

Graduação em Produção Vegetal. Disse que foi um processo lento, quando duas 82 

coordenações de pós-graduação trabalhavam no mesmo local. Disse que hoje vê 83 

positivamente a forma de se tratar essa questão e quem ganha é a instituição. A Profª Teresa 84 

disse entender bem as exposições, mas não se sente a vontade para decidir. Disse achar difícil 85 

resolver assim, pois ainda não foi acertado pelos Diretores, e estes poderiam resolver entre 86 

eles. O Prof. Arnoldo disse compreender a explicação do Sr. Constantino, todavia a primeira 87 

solicitação remonta três anos atrás. Disse que na época, como coordenador de curso procurou 88 

o Prof. Silvério, então Diretor do CCTA e, levada ao Conselho de Centro, a solicitação foi 89 

negada pelo CCTA. Disse que diante disso solicitou ao então Diretor do CBB que intercedesse 90 

pelo espaço. Disse que esta semana a solicitação consta na pauta do COLEX e não entende 91 

por que não pode ser decidido. Disse que procurou o Prof. Maldonado em duas oportunidades 92 

e ouviu do mesmo que é difícil a liberação do espaço. O Prof. Alexandre disse ser prudente 93 

resolver essa questão com a presença do Prof. Maldonado ou representante do mesmo. O 94 

Prof. Arnoldo propôs votar essa questão hoje e disse que há a proposta do Prof. Alexandre, 95 

de se decidir posteriormente. O Reitor disse ter opinião que a reivindicação é justa e considera 96 
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que a referida sala é do CBB. Sugeriu, para evitar um atrito desnecessário, que seja colocada 97 

em votação na reunião da próxima semana, com a presença ou não do Diretor do CCTA. Disse 98 

esperar que a ausência do Diretor do CCTA não seja um caso deliberado. O Prof. Arnoldo 99 

disse que ainda não consegue entender o porquê de não ser decidido, pois apesar da ausência 100 

do Diretor do CCTA, a solicitação era item de pauta. Disse que achará lamentável se ao final 101 

essa questão não for decidida em favor do pleito do CBB, porém irá acatar sem restrições a 102 

decisão soberana do COLEX. Disse manter sua proposta para uma decisão ainda nesta 103 

reunião, pelo item constar na pauta e posto a ausência não justificada do Diretor do CCTA. O 104 

Sr. Constantino disse estar entendendo que a possibilidade de se decidir na semana que vem 105 

parece ser uma boa solução. Solicitou aos Diretores presentes colaboração para que seja 106 

decidido na próxima reunião. O Reitor disse que podemos encaminhar para cessão da sala ao 107 

CBB e buscarmos alternativa em relação ao material de apoio aos auditórios. A Profª Teresa 108 

disse que está se buscando entendimento entre as partes. O Sr. Constantino manifestou 109 

preocupação com ausências não justificadas nas reuniões do COLEX, o que pode prejudicar a 110 

apreciação da pauta; lembrou que o COLAC e o CONSUNI já regulamentaram essa matéria. O 111 

Prof. Logullo disse que parece que o Executivo reconhece que o espaço é do CBB e apenas 112 

postergaremos a decisão para que o Prof. Maldonado esteja presente. Foi decidido pelo 113 

COLEX que esta questão será decidida na próxima reunião. Passando ao item 5 da pauta, o 114 

Reitor disse que é importante que tenhamos editais induzidos, como o que foi feito com o 115 

edital da FINEP. Disse que será aberto pela FAPERJ edital de 10 milhões de reais e 116 

precisamos apresentar demanda de 20 milhões. O Prof. Marco Antonio distribuiu duas CI’s aos 117 

membros do COLEX, relatando a situação do controle de estoque de produtos químicos junto 118 

ao Exército (CI UENF/DGA nº 077/08 – anexa ao final desta ata) e à Polícia Federal (CI 119 

UENF/DGA nº 078/08 – anexa ao final desta ata) e solicitou, mais uma vez, aos Diretores do 120 

CBB e CCTA que regularizem as pendências apontadas nas referidas CI’s. Nada mais 121 

havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 20 minutos. 122 

 123 

 124 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho                Carlos André Pereira Baptista 125 

                 Reitor                Secretário ad hoc 126 


