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ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

Reitoria, às 14 horas, a ducentésima nonagésima segunda reunião ordinária do Colegiado 6 

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

presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, que 8 

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

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

de Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; Prof. Gustavo Xavier – Pró-Reitor de Extensão e 11 

Assuntos Comunitários em exercício; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. 12 

Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do CCH; 13 

Prof. Hernán Maldonado Vásquez – Diretor do CCTA; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor 14 

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

– Chefe de Gabinete; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de Administração de 16 

Projetos; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – Secretário Geral; Prof. André Lacerda de 17 

Abreu Oliveira – Chefe do Hospital Veterinário; Prof. Paulo César de Almeida Maia – Diretor da 18 

Prefeitura da UENF; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Para tratar da 19 

seguinte pauta: 1- Aprovação da Ata 291; 2- Informes; 3- Composição da Comissão de Bioética e 20 

Biossegurança; 4- Apuração de quebra de D.E.; 5- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião 21 

agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em 22 

apreciação a minuta da Ata da 291ª reunião, sendo aprovada. Passando ao item 2, o Reitor 23 

informou que foi discutida na reunião de ontem do CONSUNI a minuta da resolução que 24 

regulamenta a Lei 4800/2006. Disse que a CCD terá que trabalhar a aplicabilidade do Anexo 1 25 

da resolução para os professores, conforme decidido pelo CONSUNI. Informou que o Centro 26 

de Convenções passará por reformas, a ser executada pela Odebrecht, após um check-list 27 

realizado pela Prefeitura da UENF que detectou alguns problemas. Informou que o link da 28 

Rede-Rio aumentará em aproximadamente 8 vezes. Disse que a licitação para este fim já foi 29 

realizada. Informou que será assinado contrato inserindo a UENF na questão das ligações 30 

telefônicas dos órgãos estaduais. O Prof. Marco Antonio disse que as ligações para órgãos 31 

do Estado terão custo zero, mas as demais ligações terão limitações. O Reitor informou que já 32 

aconteceram as alterações no trânsito interno da UENF e está funcionando bem. Disse que as 33 

alterações trarão mais segurança ao campus. O Prof. Abel informou que a UENF participou, 34 

15 dias atrás, da I Feira de Responsabilidade Social e Empresarial da Bacia de Campos. Disse 35 

que foi montado estande da UENF no evento e o Reitor participou de debate sobre os royalties. 36 

Disse que ao final do evento nosso estande foi eleito como o mais visitado e a participação do 37 

Reitor no debate foi muito elogiada, como sendo a mais equilibrada. O Reitor informou que 38 

esta semana deve sair o segundo número da revista “Nossa UENF”. O Prof. André informou 39 

que o Hospital Veterinário foi legalizado junto ao Conselho Regional. O Prof. Gustavo 40 

informou que começará no próximo dia 30 a Bienal do Livro e a UENF terá estande, com livros 41 

e exposições fotográficas. Informou que participou de reunião com o Prof. Mário Galvão e a 42 

Profª Teresa Peixoto, para buscar recursos para executar a idéia de acesso do deficiente físico 43 

na UENF. O Reitor disse que será interessante apresentar projeto à Prefeitura de Campos, 44 

referente à acessibilidade na frente da UENF. O Prof. Paulo Maia informou que essa questão 45 

está inserida no Projeto FAPERJ que está sendo trabalhado. O Prof. Marco Antonio disse que 46 

a licitação de combustível não teve interessados. Disse que está se pensando em adquirir 47 

reboque-tanque. O Reitor disse que é pensamento instalar um posto de combustível do Estado 48 
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junto à garagem que está sendo construída. O Prof. Marco Antonio informou que a partir do 49 

mês de junho, em razão de termos uma estimativa mensal de gastos com custeio e 50 

manutenção da UENF, será possível termos uma estimativa do montante a ser utilizado do 51 

orçamento para capital (material permanente e obras). Disse que em anos anteriores os 52 

recursos foram divididos em partes iguais entre as unidades administrativas, mas disse que 53 

seria interessante o COLEX discutir e aprovar critérios para distribuição desses recursos. O 54 

Reitor sugeriu comissão formada pelos Diretores de Centro para trazer ao COLEX proposta 55 

com critérios para distribuição dos recursos. O Prof. Marco Antonio disse que estão 56 

enfrentando problemas na Gerência de Compras, em relação a pessoal, devido a licença 57 

gestante e solicitação de funcionários pelo TRE. O Prof. Stumbo disse que os Centros estão 58 

enfrentando o mesmo problema. Solicitou orientação em relação às solicitações de compras, 59 

por que há itens que precisam ser adquiridos e não possuem códigos, dificultando o 60 

preenchimento da planilha. O Prof. Marco Antonio entregou aos Diretores de Centro 61 

informações sobre publicação de vagas para professores e solicitou que verifiquem se é 62 

necessária alguma modificação. Disse que até sexta-feira, não havendo retorno, será 63 

encaminhada a documentação para abertura de edital. O Prof. Paulo Maia disse que fez 64 

exposição no Conselho de Centro do CCTA sobre a questão do transporte e se colocou a 65 

disposição dos demais Centros para fazer o mesmo. Chamou a atenção para o fato de 66 

utilização de veículos por pessoas sem credencial para este fim. O Reitor disse que será 67 

exigido para dirigir os veículos da instituição que o servidor tenha a mesma credencial dos 68 

motoristas. O Prof. Arnoldo solicitou que volte à pauta do COLEX a questão da 69 

regulamentação do transporte. Disse que havia sido discutido que os veículos ligados a 70 

projetos teriam prioridade de uso para os projetos. Solicita que os agendamentos dos mesmos 71 

sejam comunicados aos responsáveis pelos projetos. Disse que para cobrarmos precisamos ter 72 

coerência. O Reitor disse que sobre o transporte poucas pessoas foram afetadas pelo novo 73 

modelo de gestão e houve uma melhoria nos serviços. O Prof. Paulo Maia informou que os 74 

ônibus estão com quilometragem grande (maior que 150.000) e talvez seja ideal reduzir a 75 

distância para viagens. Informou, em relação ao combate à dengue, que já temos uma unidade 76 

avançada do CCZ na UENF. O Prof. Logullo disse que acontecerá, de 17 a 19 de junho, o 77 

Encontro de Iniciação Científica e Mostra de Pós-Graduação. Disse que haverá a presença de 78 

diversas autoridades para participação em mesas de debates. Haverá também apresentação 79 

da Orquestra Sinfônica de Campos. Solicitou mobilização dos Centros. A Profª Teresa lembrou 80 

que no dia 4 de junho acontecerá palestra do jornalista Domingos Meirelles no Centro de 81 

Convenções. Passando ao item 3, o Reitor disse que foram encaminhados pelos Centros 82 

nomes para composição da Comissão de Bioética e Biossegurança. Disse que será convidado 83 

um para a presidência, outro para a vice-presidência e mais um representante por Centro. Sugeriu 84 

o Prof. Messias para a presidência. Disse que temos dez nomes e o ideal seria aproveitar todos 85 

eles. O Prof. Logullo disse que o grupo indicado pelo CBB é muito bom. O Prof. Marco Antonio 86 

sugeriu que tenha titulares e suplentes. O Prof. Arnoldo disse que concorda com o Prof. Marco 87 

Antonio, sendo prudente a indicação de presidente e vice-presidente e mais 4 membros titulares e 88 

4 suplentes.  Ficou decidido que a Comissão será formada pelo Presidente, Vice-Presidente, 89 

quatro membros titulares e quatro suplentes. Passando ao item 4 da pauta, o Reitor disse que 90 

com base em declaração do Prof. Salassier no CONSUNI sobre “TQQ”, com base em 91 

denúncias dos alunos e denúncia de outros professores e após consulta ao Jurídico, decidiu-se 92 

abrir sindicância administrativa para apurar as denúncias. Disse que a Reitoria tem que indicar 93 

nomes para compor a Comissão. A Profª Lílian sugeriu, para evitar constrangimentos, que os 94 

Chefes de Laboratórios não componham a comissão. O Sr. Constantino disse ter ficado 95 

satisfeito que as intervenções estejam sendo feitas para subsidiar o trabalho da comissão. 96 
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Disse que estudante não pode compor a comissão, mas pode ser convocado para falar sobre 97 

as denúncias. A Profª Teresa sugeriu que não haja chefes na comissão, por que são os 98 

primeiros a denunciar. Disse que a comissão vai apurar as denúncias e há dois fatores: o 99 

primeiro é a quebra de D.E. e o outro é a ausência, sem quebrar a D.E., que é mais complicado 100 

por que sempre o denunciado alegará que a folha de ponto está assinada. O Reitor disse que 101 

cabe a nós tomarmos decisões e procedimentos. Disse que será encaminhado documento aos 102 

Diretores solicitando a indicação de um nome por Centro para compor a comissão. Passando 103 

ao item 5 da pauta, o Prof. Marco Antonio disse que foram resgatadas passagens antigas da 104 

Itapemirim que não haviam sido utilizadas pela UENF. Disse que devemos decidir se 105 

concentramos as mesmas para ir utilizando conforme as demandas ou se faremos a divisão 106 

para os Centros. O Reitor sugeriu que seja encaminhado documento aos Centros com 107 

quantitativo de passagens, para que os mesmos respondam informando as demandas. O Prof. 108 

Paulo Maia disse que há algumas solicitações de obras: CI/LCQUI/CCT – 046/08 – obra 109 

embaixo da rampa do P5 solicitada pelo LCQUI para construção de uma sala para instalação 110 

de equipamentos institucionais do Laboratório. Disse que estes espaços solicitados não 111 

deveriam ser construídos, por que são áreas comuns e de circulação. O Prof. Ronaldo 112 

Paranhos disse que participou de Comissão de Espaço Físico, junto com o Prof. Paulo Maia, e 113 

esta comissão concluiu que deveria haver limites para obras nos prédios. Sugeriu que estes 114 

limites estabelecidos sejam levados em conta. O Prof. Logullo disse que ao se discutir 115 

espaço, precisamos verificar se o projeto tem embasamento científico e se trará crescimento 116 

acadêmico. O Prof. Stumbo disse que a solicitação não é de um professor ou núcleo, mas sim 117 

do LCQUI. Disse que é uma proposta para mini-central analítica, para centralizar equipamentos 118 

que estão espalhados. O Reitor disse que com orientação técnica da Prefeitura da UENF, o 119 

Colegiado Executivo poderia tomar uma decisão. Foi decidido que a solicitação será 120 

encaminhada para a Comissão de Espaço Físico para parecer; CI LEF 06/08 – solicitação de 121 

obras e reformas na Unidade de Mirmecologia. O Prof. Paulo Maia disse que o processo vem 122 

tramitando há certo tempo. A obra será realizada em área dos jardins da Unidade de 123 

Mirmecologia. A solicitação foi aprovada; CI/CCT/LEPROD nº 043/08 – solicitação de 124 

construção de edificação próxima ao Prédio das Oficinas para realização de ensaios de 125 

corrosão em temperaturas elevadas. Foi decidido que a solicitação será encaminhada para a 126 

Comissão de Espaço Físico para parecer. O Prof. Arnoldo disse que é preciso haver análise 127 

da pertinência acadêmica e científica das solicitações e quais benefícios trará para a 128 

instituição. A Profª Teresa disse que se o COLEX avaliar que determinada solicitação não 129 

atende a instituição não deveríamos encaminhá-las à Comissão de Espaço Físico. A Profª 130 

Lílian disse que o COLEX poderia elaborar uma resolução com critérios para expansão, 131 

vinculados à produtividade acadêmica e científica. Disse que está organizando o Fórum da 132 

Graduação, que tratará da dedicação dos docentes à graduação. O Prof. Paulo Maia pediu 133 

para apresentar uma nova proposta para o ato executivo que regulamenta a solicitação de 134 

espaços e obras da UENF, sendo autorizado pelo colegiado. Nada mais havendo a tratar, o 135 

Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 18 horas. 136 

 137 

 138 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho                Carlos André Pereira Baptista 139 

                 Reitor                Secretário ad hoc 140 


