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ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

às 14 horas, a ducentésima nonagésima terceira 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. Hernán 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. 16 

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

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

UENF; Srª Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein – Secretária ad hoc. Para tratar da seguinte 19 

pauta: 1- Aprovação da Ata 292; 2- Informes; 2- Comissão de Ética na Pesquisa com Animais; 3- 20 

Produtos Químicos controlados pelo exército; 4- 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 292ª reunião, sendo aprovada. Passando ao item 2 O Reitor 23 

lembrou que aguarda sugestões para as comemorações do aniversário da UENF. Informou que 24 

no próximo dia dezessete haverá a abertura da Semana de Iniciação Científica e de Pós-25 

Graduação, e estarão presentes diversas autoridades vinculadas à Pós-Graduação e à 26 

Pesquisa e representantes de órgãos de fomento, quando será entregue a medalha Darcy 27 

Ribeiro à FAPERJ. Informou que amanhã, às dezoito horas, acontecerá no Centro de 28 

Convenções palestra do jornalista Domingos Meirelles, Mídia e Violência, promovida pela 29 

PROEX e CCH, já como parte das comemorações do aniversário da Universidade. O Reitor 30 

reafirmou a importância de submeter projetos aos editais da FAPERJ que estão abertos, 31 

principalmente para o de Desenvolvimento Regional para que esse edital se torne rotina. No 32 

Edital Apoio às Universidades Estaduais do Rio de Janeiro UERJ, UENF e UEZO, tivemos 16 33 

projetos aprovados que contribuirão para a melhoria das condições da pesquisa, entre eles há 34 

o projeto da Profª Annabell Del Real Tamariz, que vai ser utilizado na instalação de rede 35 

wireless. No Edital Apoio à Manutenção de Equipamentos Multiusuários 06 projetos foram 36 

aprovados. Continuou dizendo que a Universidade conseguiu aumento na velocidade do link da 37 

Rede Rio, que será uma melhora importante e que já vinha sendo negociado há algum tempo. 38 

Informou que o Sistema Acadêmico vai entrar no ar para testes e os alunos já estão 39 

cadastrando endereços eletrônicos, o que facilitará a comunicação. No Edital CT-Infra a UENF 40 

conseguiu aprovar projeto no valor de dois milhões, treze mil e quatrocentos e seis reais que 41 

serão utilizados na melhoria da infra-estrutura elétrica e de refrigeração, esse projeto será 42 

administrado pelo COLEX e executado pela Prefeitura do Campus e irá atender às demandas 43 

da Universidade. Continuou dizendo que as Profªs Anabell Tamariz, Sahudy Montenegro e 44 

Luciana Pena Mouta estão empenhadas na realização de projetos comunitários, entre eles de 45 

rádio via internet, que terá o sinal gerado a partir da Villa Maria. O Reitor informou sobre 46 

reunião realizada com a ADUENF e o SINTUPERJ, onde foram discutidas as demandas 47 

específicas de cada um dos segmentos e, com os dois, foi discutida a questão da dívida 48 
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trabalhista. A ADUENF apresentou projeto para a construção de sua sede e foi esclarecido que 49 

não existe a possibilidade do prédio ser cedido em comodato, o prédio é da Universidade e 50 

será usado pela Associação. O SINTUPERJ também solicitou espaço para a construção da 51 

sede. O Reitor informou sobre a participação da UENF na Bienal do Livro, onde estão sendo 52 

expostos livros de professores da Universidade. Hoje haverá lançamento de livros das 53 

professoras do LEEL/CCH, Yolanda Lima Lobo e Maria Cristina dos Santos Peixoto. A equipe 54 

da ASCOM também vai participar do debate sobre Jornalismo Científico, que acontecerá no 55 

Café Literário da Bienal. O Prof. Edson informou mais uma vez sobre o evento de Iniciação 56 

Científica e de Pós-Graduação e ressaltou a importância da participação dos professores da 57 

Universidade. Considera que será uma oportunidade para manter contato com os 58 

representantes das agências de fomento e autoridades que deverão estar presentes. São 59 

esperados também pró-reitores de pesquisa e pós-graduação de universidades estaduais, que 60 

se reunirão para tirarem posição conjunta sobre diversos assuntos, a exemplo do que ocorreu 61 

em reunião semelhante em Niterói. Continuou dizendo do levantamento feito sobre os grupos 62 

de pesquisa da UENF cadastrados no CNPq, e há um grande número deles (53) que está 63 

desatualizado, existindo necessidade de atualizá-los. O Prof. Amaral questionou sobre a 64 

criação de novos grupos. O Prof. Edson esclareceu que novos grupos precisam ser 65 

certificados pela PROPPG. Lembrou aos Diretores de Centro da necessidade de incentivar os 66 

professores para que enviem projetos para o Edital de Desenvolvimento Regional, talvez seja 67 

interessante juntar vários projetos em um único, maior, que possa captar mais recursos. Outro 68 

ponto importante são os projetos até cem mil reais, e os professores mais novos deveriam 69 

apresentar projetos com objetivo de melhorar suas pesquisas. A Profª Teresa entregou ao 70 

Reitor convite para a palestra do jornalista Domingos Meirelles e convidou também os 71 

Conselheiros. O Prof. Marco Antonio falou da necessidade de comprar combustível de modo 72 

emergencial, através de compra direta, para que possam abastecer os tratores e barcos, que 73 

estão tendo dificuldade para abastecer porque a PM não permite que os mesmos sejam 74 

abastecidos nas suas bombas e não permite o transporte de combustível em veículos não 75 

autorizados. Informou que para solucionar definitivamente o problema está sendo adquirido um 76 

tanque para transporte de combustíveis. O Prof. André informou sobre o Jornal Brasileiro de 77 

Ciência Animal, revista eletrônica produzida pelo curso de veterinária, e será uma revista 78 

trimestral e depois de publicar durante um ano vão buscar certificação. O Reitor parabenizou 79 

todo o pessoal da veterinária envolvido com a revista e sugeriu que submetessem um projeto 80 

para financiar a publicação. O Prof. Marco Antonio apresentou ao Conselho documento 81 

referente à consolidação das vagas disponíveis para concurso de professor que vai anexo à 82 

Ata. Passando ao item 3 da pauta o Reitor deu ciência ao Conselho que o Prof. Messias 83 

aceitou a indicação do seu nome para presidir a Comissão de Bioética e Biossegurança, e o 84 

Prof. Amaral está responsável por trabalhar a Resolução. Essa Comissão foi criada através de 85 

Portaria do Colegiado Executivo em 2002, e é composta por um Presidente, um Vice, 4 titulares e 86 

4 suplentes. Há necessidade de reativar a Comissão de Ética na Pesquisa com Animais que terá 87 

a responsabilidade de avaliar todos os projetos da universidade que utilizam experimentos com 88 

animais. Essas Comissões terão também subcomissões. O Prof. Arnoldo considera importante 89 

que as subcomissões tenham formulários específicos para facilitar as avaliações. O Prof. André 90 

entregou ao Prof. Amaral a Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária que 91 

normatiza as Comissões nas instituições de Ensino, dando um prazo para regulamentar e 92 

inscrever as comissões no Conselho. Item 3 da pauta – O Reitor abordou o problema que temos 93 

com os Produtos Químicos controlados pelo exército, afirmando que existe a necessidade de 94 

levantarmos os problemas para solucioná-los. O Prof. Arnoldo disse que o problema foi discutido 95 

no Conselho do CBB e foi sugerido que fosse contratada empresa ou pessoal especializado para 96 
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indicar como deveriam ser feitas as instalações de modo a atender às exigências das normas de 97 

segurança, e essas normas de segurança deveriam ser divulgadas porque não são do 98 

conhecimento de todos. O Reitor ressaltou que existirá a necessidade de uma política de 99 

segurança, mas existe uma questão mais imediata quanto às instalações e armazenamento, 100 

devendo ter instalações especiais para armazenar esses produtos. Outro ponto importante é a 101 

importância de fazerem as especificações corretas quando solicitarem a compra dos materiais. O 102 

Prof. Marco Antonio considera uma situação difícil de regularizar. O funcionário que era 103 

responsável por isso no Almoxarifado não passava os mapas. Ressaltou que a situação com a 104 

Polícia Federal já está resolvida. A fiscalização do Exército fez algumas exigências. Na vistoria 105 

houve um representante de cada Centro e gostaria de saber se foi feito algum relatório, e é 106 

importante resolver as pendências para sanar as irregularidades. O Prof. Arnoldo esclareceu que 107 

no CBB o armazenamento dos produtos no LCA estava de acordo com o exigido, já no LBCT 108 

houve ressalvas. Os principais pontos foram os reagentes que são deixados expostos nas 109 

bancadas e os laboratórios que estão sempre abertos, houve também problema com os extintores 110 

(já resolvido) e chuveiros que não estavam conectados. O Prof. Stumbo falou da necessidade de 111 

fazerem visitas aos prédios para determinarem a localização dos chuveiros. O Prof. Arnoldo 112 

sugeriu que quando os Diretores dos Centros recebessem os inspetores do Exército, a visita fosse 113 

acompanhada pela pessoa do Centro designada para isso. Continuou dizendo que a cobrança 114 

feita pela DGA na rede a respeito dessas pendências foi muito ruim. O Prof. Marco Antonio 115 

esclareceu que foi feito esse tipo de esclarecimento porque os Centros não estavam atendendo as 116 

informações solicitadas, bem como até a presente data não atenderam as pendências apontadas 117 

pelo Exército, e alguns membros da comunidade achavam que o problema era da DGA. O Prof. 118 

Arnoldo sugeriu que a Comissão do Centro fosse composta por um Professor e um Técnico e 119 

fosse cobrada deles a responsabilidade pelo controle dos produtos. O Prof. Stumbo sugeriu que 120 

cada laboratório que utilizasse produtos controlados designasse um funcionário para trabalhar 121 

junto com o representante do Centro. O Reitor sugeriu que fosse divulgada nota na ASCOM 122 

reafirmando a necessidade de resolvermos esse problema, chamando os técnicos e professores 123 

para trabalharem em relação a isso, falando sobre a Comissão de Bioética e Biossegurança que 124 

também tem a ver com esse problema. O Prof. Stumbo falou da dificuldade que encontra para 125 

conscientizar os responsáveis pelos laboratórios para que reportem fielmente o consumo e as 126 

compras feitas. Pensa em fazer um termo de responsabilidade de uso dos produtos para que seja 127 

assinado pelo professor. O Prof. Maldonado ressaltou que este é um problema que vem há muito 128 

tempo, ressalta a necessidade de fazerem um levantamento sobre o problema para que cheguem 129 

a sugestões para possíveis soluções. Continuou dizendo que o mapa a ser utilizado agora é 130 

bastante completo, com muito mais informações que o anterior. O Prof. Silvério acredita que no 131 

momento devem ser adotadas soluções práticas e rápidas, principalmente no que diz respeito ao 132 

armazenamento dos produtos. O item 4 da pauta – Assuntos Diversos – O Prof. Marco 133 

Antonio informou que conseguiu revalidar as 317 passagens da Itapemirim e serão distribuídas 134 

para os Centros e Reitoria, ainda não sabe como será feita a distribuição, propôs a seguinte 135 

distribuição: 60 para os Centros e 77 para a Reitoria. O Prof. Maldonado sugeriu que fosse 70 136 

para os Centros. O Prof. Arnoldo sugeriu que a distribuição fosse proporcional ao número de 137 

alunos. Após discussões ficou decidido que cada Centro receberá 70 passagens e a Reitoria 138 

receberá 37. O Prof. Stumbo sugeriu que fosse feita uma reformulação no trânsito pelo 139 

campus e que fosse melhor sinalizado porque as coisas ainda estão meio confusas e criticou a 140 

pouca iluminação na passagem dos pedestres. O Prof. Paranhos reafirmou a necessidade de 141 

ser feito o recadastramento na ANP, e ainda não teve resposta do CBB nem do CCT, apenas o 142 

LENEP respondeu. Continuou dizendo que recebeu correspondência do FNDE, solicitando que 143 

fosse complementada documentação referente a convênio de alguém da UENF, mas não 144 
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conseguiu localizar ainda que convênio é, nem o responsável mas, mesmo assim, a 145 

documentação foi enviada. Disse que convênio com o FNDE permite que a Universidade 146 

receba verbas federais. O Prof. Silvério lembrou a necessidade da Universidade se cadastrar 147 

no Ministério de Desenvolvimento Agrário. O Prof. Stumbo falou que a manutenção do 148 

“servidor” das bibliotecas era feita nos fins de semana, mas que agora será feita as sextas-149 

feiras e com isso o sistema ficará inoperante por um tempo. O Prof. Arnoldo falou que a 150 

Bibliotecária do CBB vai se aposentar, com isso terão dificuldades porque uma Biblioteca não 151 

pode funcionar sem uma bibliotecária responsável. Lembrou da necessidade de haver um 152 

concurso, o mais breve possível, para solucionar esta questão. Nada mais havendo a tratar, o 153 

Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e quinze minutos. 154 

 155 

 156 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho            Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein 157 

                 Reitor                Secretária ad hoc 158 


