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ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – 2 

UENF 3 

 4 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e oito, foi realizada na Casa de Cultura 5 

Villa Maria, às 14 horas, a ducentésima nonagésima quarta 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; Prof. Roberto Weder 9 

Franco – Pró-Reitor de Graduação em exercício; Prof. Edson Corrêa da Silva – Pró-Reitor de 10 

Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Silvério de Paiva Freitas – Pró-Reitor de Extensão e 11 

Assuntos Comunitários; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. Alexandre Moura 12 

Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do CCH; Prof. Hernán 13 

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

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

convidados: 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 293; 2- Informes; 3- Permissão de uso para funcionamento 20 

de cantina no prédio P1 – processo E-26/050.984/08; 4- Proposta de Ato Executivo para 21 

regulamentar solicitações de espaços e obras na UENF – Prof. Paulo Maia; 5- Assuntos Diversos. 22 

O Prof. Abel iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Informou que o Prof. Almy 23 

está participando de uma audiência na Justiça do Trabalho e logo estará presente à reunião. 24 

Passando ao item 1 da pauta, o Prof. Abel colocou em apreciação a minuta da Ata da 293ª 25 

reunião, sendo aprovada com uma abstenção. Passando ao item 2, o Prof. Abel informou que 26 

foi realizado na semana passada o 13º Encontro de Iniciação Científica e a 8ª Mostra de Pós-27 

Graduação. Disse que verificou progressos na organização, com realização de novas 28 

atividades, como mesas-redondas, e disse que as palestras foram bastante interessantes. O 29 

Prof. Arnoldo concordou com o Prof. Abel e disse que se não foi o melhor, certamente foi um 30 

dos melhores encontros científicos da UENF. Ressaltou que as condições infraestruturais 31 

proporcionadas pelo Centro de Convenções contribuíram muito para tal sucesso, mas fez 32 

questão de destacar o excelente trabalho do Prof. Jorge Logullo ao garantir tanto a captação 33 

dos recursos financeiros quanto à presença no evento de grandes personalidades da ciência 34 

brasileira. Concluiu parabenizando também a Profª Cláudia Dolinski pelo programa referente à 35 

Iniciação Científica e o Prof. Edson Corrêa pela coordenação geral dos trabalhos. O Prof. Abel 36 

informou que a Profª Lílian está organizando o “Toxoplasma Centennial Congress”. Disse que 37 

foi solicitado à PETROBRAS apoio ao congresso e, mesmo com a solicitação feita próximo ao 38 

evento, foi conseguido R$ 40.000,00. Sugeriu que as solicitações sejam feitas com 39 

antecedência de um ano, para que seja conseguido maior volume de recursos junto à 40 

PETROBRAS. O Prof. Roberto disse que será realizado em outubro um Fórum da Graduação 41 

e indagou ao Prof. Abel sobre possibilidade de apoio da PETROBRAS. O Prof. Abel sugeriu 42 

que seja encaminhada solicitação de apoio à estatal. O Prof. Ronaldo Paranhos sugeriu que 43 

elaboremos programação de eventos para 2009 e que façamos as solicitações à PETROBRAS 44 

ainda este ano. O Prof. Marco Antonio informou, sobre a dívida trabalhista, que 45 

provavelmente será paga em julho, conforme informações passadas pelo Governo. O Prof. 46 

Amaral informou que, durante o Encontro de Iniciação Científica, foi realizada reunião da 47 

Reitoria com diversos segmentos da sociedade de Campos, como o Secretário Municipal de 48 
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Indústria, Comércio e Turismo, bem como pesquisadores da Universidade Cândido Mendes, 49 

IFF, UFF, e atores vinculados à Indústria e ao Comércio, para apresentação de projeto de 50 

criação do FAPECAMPOS, Fundo de Amparo à Pesquisa de Campos dos Goytacazes. 51 

Informou que acontecerá na próxima quarta-feira, na Casa de Cultura Villa Maria, nova reunião 52 

para tratar da minuta. Disse que o projeto do fundo está sendo elaborado priorizando as 53 

demandas regionais e para que sejam evitadas interferências político-partidárias. Disse que a 54 

intenção do Secretário de Indústria, Comércio e Turismo é aprová-lo dentro de 2 a 3 meses. O 55 

Prof. Paranhos disse que o novo Secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Campos 56 

procurou a UENF e foi informado sobre o interesse da Universidade na criação do Fundo, e a 57 

idéia agradou ao novo Secretário. O Prof. Arnoldo sugeriu um fórum permanente sobre a 58 

questão, mostrando à sociedade a importância das pesquisas e buscando as demandas da 59 

mesma. Congratulou a Prefeitura da UENF pela visita ao CBB e disse que foi bastante 60 

produtiva, com esclarecimento ao Centro, por parte do Prof. Paulo Maia, de diversas questões. 61 

O Prof. Paulo Maia informou que estão sendo realizados hoje testes para a volta do 62 

funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto da UENF - ETE. Informou que houve uma 63 

pequena alteração no trânsito, no trecho entre o CCT e o prédio das oficinas. Informou, 64 

também, que a EMOP está sendo consultada sobre quando irá realizar os reparos no Centro 65 

de Convenções. Passando ao item 3, o Reitor disse que este item e o próximo estão 66 

interligados. Passada a palavra ao Prof. Maldonado, o mesmo disse que a questão foi 67 

colocada a nível de Conselho de Centro. Disse que discutiram no Centro sobre o espaço vago no 68 

prédio do CCTA, onde funcionaram as Coordenações de Graduação e, após analisarem, foi 69 

decidida a instalação de uma cantina. Informou que consultaram a Assessoria Jurídica sobre a 70 

possibilidade de funcionamento de cantina, tendo havido parecer favorável. Disse que com o 71 

parecer favorável da ASJUR, a demanda foi apreciada e aprovada no Conselho de Centro.  Disse 72 

que não haverá gastos para a instituição. O Reitor disse que o problema será encontrar pessoa 73 

jurídica querendo alugar espaço para este fim, mas podemos analisar e solicitar sugestões da 74 

Prefeitura da UENF. Disse que há idéia de se construir quiosque entre o CBB e o P4, servindo aos 75 

Centros. O Prof. Arnoldo disse que a idéia de cantinas em Centros é interessante, mas gostou da 76 

idéia do Reitor de utilizar espaços entre os prédios para construção de quiosques. O Prof. 77 

Silvério disse que conhece o espaço do CCTA e acha apropriado para cantina. Sugeriu, até que 78 

sejam construídos quiosques, que se use o espaço em questão para os Centros Acadêmicos e 79 

Agronomia e Zootecnia. O Prof. Maldonado frisou que não chegou até a Diretoria do CCTA, na 80 

sua gestão, nenhum pedido acerca da necessidade de sala para Centro Acadêmico. O Prof. 81 

Marco Antonio disse que haverá gastos para a instituição, como energia elétrica por exemplo. 82 

Disse ser a favor dos quiosques. O Prof. Maldonado disse que a idéia do quiosque é 83 

interessante, mas até que seja construído poderia ser instalada a cantina no CCTA. Informou que 84 

consultou um profissional que disse que a adequação do espaço para uma cantina é simples. O 85 

Prof. Amaral disse que a construção de quiosques possibilitará maior integração entre os 86 

Centros, com encontro de pessoas que hoje mantêm pouco contato. O Prof. Paulo disse que o 87 

objetivo da construção dos quiosques é de fato congregar as pessoas. Disse que é mais fácil 88 

construir um quiosque do que adaptar uma sala para cantina. O Prof. Maldonado disse que a 89 

integração é importante, mas o Conselho de Centro encaminhou a demanda da cantina. Disse 90 

que se há dinheiro para construir quiosque, que este recurso seja utilizado para corrigir diversos 91 

problemas de estrutura do CCTA. Sugeriu que seja aberta licitação para a cantina e o interessado 92 

se responsabilize pelas adaptações. O Prof. Arnoldo disse que esta poderia ser uma boa 93 

oportunidade para sanar um problema que já foi discutido neste colegiado mais de uma vez, 94 

citando a ocupação irregular de espaços da UENF. Disse que o referido espaço do CCTA poderia 95 

ser cedido aos Centros Acadêmicos daquele Centro, pois um destes ocupa hoje uma sala no P5 96 
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de forma completamente irregular, sem qualquer autorização da administração central. Disse, em 97 

relação aos quiosques, que de fato há outras prioridades na universidade, mas adaptação de 98 

salas pertencentes aos atuais prédios do campus não é barato e nem simples de ser executada. 99 

Finalizou dizendo que não é ilusória a questão levantada pelo Prof. Marco Antonio sobre as 100 

dificuldades de se encontrar possíveis interessados, considerando as exigências inerentes a 101 

adequação do espaço para tal finalidade. A Profª Teresa disse que não é producente construir 102 

cantina dentro dos prédios, quando os mesmos são administrativos e para ensino. Disse, sobre 103 

integração, que são importantes espaços onde todos possam freqüentar, mas sobre a construção 104 

de quiosques há, de fato, outras prioridades. O Reitor disse que temos problemas pontuais, mas 105 

é de opinião que estes espaços de integração deveriam ser prioridade em relação a outras 106 

questões. O Prof. Stumbo disse que deveria ser respeitada a vontade do Conselho de Centro do 107 

CCTA sobre espaço daquele Centro, mas a questão do quiosque é interessante. O Prof. 108 

Maldonado disse que gostaria que o processo regressasse ao CCTA, pois descobriu nesta 109 

reunião que há um projeto para construção de quiosques e se já soubessem deste projeto talvez 110 

não estivéssemos discutindo a cantina. O Reitor disse que poderemos, diante da demanda 111 

apresentada, solicitar à Prefeitura que apresente projeto de construção de quiosques, explicitando 112 

a devida prioridade. A proposta foi aceita pelo Colegiado. Passando ao item 4 da pauta, foi 113 

distribuída aos membros deste Colegiado minuta de Ato Executivo para regulamentar 114 

solicitações de espaços e obras na UENF, uma adequação da Resolução existente. O Prof. 115 

Paulo Maia fez uma explanação sobre a minuta, dizendo que após aprovação pelo COLEX das 116 

solicitações de obras é que os projetos executivos deverão ser feitos. Disse que as solicitações 117 

deverão ser feitas à Prefeitura da UENF, que encaminhará para discussão no COLEX.  O 118 

Reitor solicitou que todos leiam a minuta para que a mesma possa ser analisada na próxima 119 

reunião. Passando ao item 5 da pauta, o Prof. Maldonado perguntou quando será 120 

solucionada a questão da climatização do P4 e P5. O Prof. Paulo disse que a pendência é 121 

causada pela necessidade de mudança de rubrica. O Reitor informou que já foi solicitada a 122 

mudança de rubrica e espera que seja resolvido logo. O Prof. Marco Antonio disse que foi 123 

publicado decreto no Diário Oficial em 04/06/2008 sobre o orçamento de 2009. Disse que 124 

temos até o dia 30 de junho para lançarmos a previsão de receita. Informou que os recursos 125 

distribuídos aos Centros, diárias e pronto-pagamento, não estão sendo gastos e se não 126 

gastarmos teremos que fazer modificação no orçamento. O Reitor disse que precisamos tratar 127 

da questão da Medalha Darcy Ribeiro que será entregue este ano, durante as comemorações 128 

pelos 15 anos da UENF. Disse que sobre as questões orçamentárias, algumas decisões serão 129 

tomadas. Informou que os Centros têm R$ 600.000,00 para gastar com material permanente e 130 

equipamentos e o Hospital Veterinário terá R$ 250.000,00. Informou que o prazo para 131 

encaminhamento das demandas é 18 de julho. Disse que foi separado o valor de R$ 132 

250.000,00 para o Projeto de Acessibilidade, R$ 900.000,00 para o Centro de Convenções e 133 

R$ 350.000,00 para a Casa de Cultura Villa Maria. Disse que na Villa Maria será construído um 134 

anexo, que abrigará as diversas atividades desenvolvidas pela da Casa, ficando o interior da 135 

Casa de Cultura destinado apenas para a parte cultural. Disse que serão disponibilizados R$ 136 

300.000,00 para reforma das quadras e parque esportivo e R$ 500.000,00 a R$ 600.000,00 137 

para aquisição de sistema administrativo informatizado. O Reitor solicitou que os Diretores se 138 

reúnam para definir qual a melhor forma de distribuição dos R$ 600.000,00 para aquisição de 139 

equipamentos e material permanente. Colocada em apreciação, a distribuição dos recursos foi 140 

aprovada pelo Colegiado. O Reitor enfatizou a necessidade de submetermos projetos. Disse 141 

que será muito importante uma grande demanda no Edital de Desenvolvimento Regional, pois 142 

do contrário há possibilidade do referido edital não ser aberto no próximo ano. O Prof. Edson 143 

disse que está havendo submissões, mas é importante nos organizarmos, Diretorias, Chefias 144 
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de Laboratórios, Lideranças de Pesquisas, para a melhor maneira de submetermos nossas 145 

demandas. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 146 

17 horas e quinze minutos. 147 

 148 

 149 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho                Carlos André Pereira Baptista 150 

                 Reitor                Secretário ad hoc 151 


