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ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

Reitoria, às 14 horas, a ducentésima nonagésima sexta 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, 8 

que presidiu a reunião; Prof. Roberto Weider Franco – Pró-Reitor de Graduação em 9 

exercício; Prof. Carlos Jorge Logullo – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação em 10 

exercício; Prof. Silvério de Paiva Freitas – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 11 

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

Stumbo – Diretor do CCT; Prof. Hernán Maldonado Vásquez – Diretor do CCTA; Prof. 13 

Marco Antonio Martins – Diretor Geral de Administração; Sr. Antonio Constantino de 14 

Campos – Chefe de Gabinete; Compareceram como convidados: Prof. Ronaldo Pinheiro 15 

da Rocha Paranhos – Diretor de Administração de Projetos; Prof. Antonio Teixeira do 16 

Amaral Junior – Secretário Geral; Prof. Paulo César de Almeida Maia – Diretor da 17 

Prefeitura da UENF; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da 18 

seguinte pauta: 1- Aprovação da Ata 295; 2- Informes; 3- Regulamentação sobre obras no 19 

campus; 4- Regulamentação sobre condução de veículos; 5- Expedição de diploma; 6- 20 

Decreto nº 41373: celebração de convênio; 7- 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 295ª reunião, sendo aprovada com duas abstenções. 23 

Passando ao item 2, o Reitor informou que o Prof. Abel está no Rio de Janeiro avaliando 24 

editais na FAPERJ. Informou que acontecerá na próxima quarta-feira reunião do Conselho 25 

Curador da UENF no Rio de Janeiro. Informou que os recursos para a obra do Restaurante 26 

Universitário foram liberados. O Prof. Marco Antonio disse que foram incluídos no 27 

orçamento de 2009 recursos no valor de R$ 3.500.000,00 para as obras do Restaurante 28 

Universitário, pois não havendo condições de conclusão da obra ainda este ano, os 29 

recursos já constarão no orçamento do ano que vem. Solicitou que ao encaminharem as 30 

solicitações de compras, que encaminhem junto pelo menos um preço de referência real, 31 

facilitando assim o processo de compras pela GCOM. O Reitor informou que quinta-feira 32 

estará em Brasília, participando de evento na CAPES e reunião no Ministério da Educação. 33 

Informou que o Tribunal Regional Eleitoral encaminhou documento solicitando relação dos 34 

veículos da instituição até o dia 22 de julho. Disse que será encaminhada a relação dos 35 

veículos e será feita exposição das necessidades de uso dos mesmos pela Universidade. 36 

O Prof. Maldonado disse que encaminhou documento à Reitoria sobre o debate ocorrido 37 

na reunião anterior, para que sejam tomadas providências sobre as unidades 38 

experimentais. Disse ter sido mal interpretado na reunião anterior. Disse que como 39 

professor jamais falaria para um aluno não cursar a universidade. Disse que encaminhou 40 

documento para que os professores tomem conhecimento do estado das unidades 41 

experimentais. Convidou professores e Pró-Reitores a acompanhá-lo em visita às referidas 42 

unidades e disse que os mesmos serão bem vindos. Disse que após 15 anos nos falta 43 

muita coisa e é realidade a existência de dificuldades. Afirmou que cumpre suas funções 44 

de professor e Diretor e vê o CCTA como um todo. Disse que deve ter sido mal 45 

interpretado, mas pede desculpas caso tenha dito algo que tenha causado essa 46 



     

 
 

 

 

 

 

 

  

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 

 

interpretação equivocada. O Reitor disse que nunca poderemos estar satisfeitos e temos 47 

que buscar melhorias sempre. Disse que se a Zootecnia está com dificuldade na captação 48 

de recursos, teremos que nos reunir e procurar a FAPERJ, mostrando à mesma a 49 

importância da Zootecnia. Disse que temos consciência que poderemos avançar muito. O 50 

Prof. Maldonado disse que os cursos não são as pessoas, mas a Universidade como um 51 

todo. Finalizou dizendo que o Curso de Zootecnia deveria ter mais apoio. Pediu licença e 52 

disse que devido a compromissos precisava se ausentar da reunião. O Prof. Silvério 53 

informou que acontecerá amanhã no auditório do Hospital Veterinário mesa-redonda sobre 54 

Educação em Direitos Humanos, com a participação de professores de diversos municípios 55 

do Norte e Noroeste-Fluminense. O Prof. Paulo Maia informou que a mesa-redonda foi 56 

transferida para o Centro de Convenções em virtude da grande procura. O Prof. Arnoldo 57 

informou que foi recebido no CBB telefonema do Ministério do Meio Ambiente informando 58 

que virão representantes daquele Ministério à UENF, na próxima segunda-feira, para tratar 59 

de doação de material para a instituição, relacionado ao LCA. Disse que serão buscadas 60 

maiores informações. O Reitor informou que alunos da UENF estão sendo aprovados em 61 

concursos públicos, alguns em primeiro lugar. Informou que foi decidido pelo CONSUNI 62 

que deveria ser solicitado, na proposta de orçamento para 2009, o índice de reajuste dado 63 

nas Instituições Federais. O Prof. Arnoldo sugeriu, para que tenhamos um nível de 64 

competitividade maior, que constem nos editais de concursos para a UENF os benefícios 65 

existentes na instituição, mostrando suas vantagens se comparadas a das demais 66 

instituições. Passando ao item 3, que trata da regulamentação sobre obras no campus, o 67 

Prof. Paranhos disse que vê alguns problemas na minuta do Ato Executivo, como a 68 

necessidade de apresentação de currículo resumido e Lattes. Disse que na minuta consta 69 

que a solicitação deve ser feita através de CI do professor à Prefeitura. Ressaltou que é 70 

necessário que a solicitação seja aprovada no Conselho de Centro. O Prof. Roberto disse 71 

entender que para obras pequenas, como no interior de ambientes, não haveria necessidade 72 

de critérios. O Prof. Arnoldo disse que tudo na Universidade deve ter esse norte, com 73 

critérios para as diversas solicitações. Foi decidido que os membros devem encaminhar, por 74 

e-mail, destaques à minuta para o Prof. Paulo Maia para análise na próxima reunião. O Prof. 75 

Paulo Maia disse que existem algumas solicitações de espaço em andamento: a) espaço 76 

para construção de prédio para abrigar laboratório de pesquisa do Núcleo de Competência 77 

Tecnológica, através de recursos de projeto FINEP, coordenado pelo Prof. Aldo Farfan. 78 

Solicitação aprovada; b) espaço para construção de forno para atender ao projeto 79 

“Caminhos de Barro”. Foi decidido que deverá ser feito um melhor detalhamento da obra para 80 

posterior análise pelo COLEX; c) espaço para construção de prédio de apoio à Centrífuga. Foi 81 

decidido que deverá ser aguardado o Ato Executivo que regulamentará as solicitações de 82 

espaço físico; d) espaço para utilização de ensaios de corrosão, demanda do Prof. Rosenthal. 83 

O Prof. Paranhos disse que nesta última demanda, o espaço poderá ser provisório. Disse 84 

que o projeto CNPq está em vigor e, em caso de demora, o professor poderá perder o projeto. 85 

Foi aprovado, na condição de que as instalações e a utilização sejam provisórias. O 86 

Prof. Arnoldo sugeriu que antes do Ato Executivo ser aprovado, deveremos somente discutir 87 

as solicitações de interesse institucional. O Prof. Stumbo disse que devemos estabelecer 88 

prazo para a finalização de uso do espaço referente à última demanda, aprovada para 89 

utilização provisória. Disse que sobre a demanda de espaço para apoio à Centrífuga, as 90 

justificativas já estão descritas, com recursos da PETROBRAS. O Prof. Paulo Maia disse que 91 

será solicitada elaboração de projeto para análise mais detalhada sobre esta obra. O Prof. 92 
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Stumbo disse, em relação a espaço físico, que devemos pensar na relação de espaços 93 

ocupados por grupos em geral. Disse que não há levantamento das áreas ocupadas por 94 

grupos, devendo haver mais equilíbrio nas concessões. O Prof. Silvério disse que tem que 95 

ser olhada a parte da extensão, projetos e ensino quando se analisar as solicitações de 96 

espaços. O Prof. Arnoldo enfatizou que um importante quesito a ser analisado, 97 

paralelamente à produção em pesquisa, ensino e extensão e o equilíbrio na relação de 98 

espaços por grupo de pesquisa com mérito comprovado, seria a avaliação dos proponentes 99 

quanto à freqüência na submissão de projetos para captação de recursos. O Prof. Paulo 100 

Maia sugeriu um novo plano de expansão acoplado a um plano piloto, definindo o restante 101 

das áreas. Disse que nossa área de expansão atual já está completa. O Reitor informou que 102 

há recursos oriundos de convênio com o FNDE, sendo a UENF interlocutora do projeto e é 103 

necessário espaço para centralizar o ensino à distância. Disse que são recursos para 104 

aplicação, por exemplo, em salas para vídeo conferências, evitando assim o deslocamento 105 

para as reuniões no Rio de Janeiro. Disse que foi pensado em utilizar as salas do P5, onde 106 

hoje funcionam as lojas. Informou que serão trazidos ao COLEX pedidos de exonerações e 107 

aposentadorias de professores que saem e deixam projetos abertos. Disse que estas 108 

solicitações devem ser acompanhadas da prestação de contas dos projetos. Disse que a 109 

autoridade que assina o termo de outorga passa a ser o responsável pelo projeto, seja 110 

institucional ou pessoalmente. Informou que poderá ser exigido nada consta quando forem 111 

feitas as solicitações, evitando pendências e protegendo a instituição. Passando ao item 4 da 112 

pauta, a palavra foi passada ao Prof. Paulo Maia que disse que precisamos definir se será 113 

feito Ato Executivo para emissão de credenciais ou se esta questão será inserida no Ato 114 

Executivo referente a normatização do transporte. O Reitor disse que podemos separar a 115 

questão dos veículos da parte das credenciais. Disse que devemos definir como solicitar o 116 

credenciamento, com critérios e exposição de motivos. O Prof. Paulo Maia disse que as 117 

credenciais serão liberadas baseadas nas categorias da carteira de habilitação. O Prof. 118 

Arnoldo disse que não gostaria de regras que atribuísse à ASTRAN o controle total sobre 119 

a questão e defendeu uma participação efetiva das Direções dos Centros no 120 

compartilhamento deste controle. O Prof. Roberto disse que pessoas que necessitam ir a 121 

campo diversas vezes deveriam receber a credencial. O Prof. Paulo Maia disse que será 122 

necessário curso de condução de passageiros. Informou que quem não possui carteira de 123 

habilitação “D” terá que fazer o curso. O Reitor disse que quem não possui comprovante 124 

que fez o curso terá que fazê-lo. O Prof. Paulo Maia disse que é necessário o 125 

preenchimento de três boletins por viagem pelo motorista da instituição e por quem vier a 126 

receber a credencial. O Reitor disse que será feito um cadastro oficial de quem poderá 127 

dirigir veículos da instituição. Informou que professores, tanto da UENF como de outras 128 

instituições, elogiaram o trabalho dos motoristas da universidade, sendo importante 129 

registrar a capacidade de nossos motoristas. O Prof. Marco Antonio disse que há 130 

situação de veículos sendo dirigidos por pessoas não credenciadas para isso. O Prof. 131 

Paulo Maia disse que irá formatar ato executivo e encaminhará aos membros para análise. 132 

Passando ao item 5 da pauta, o Reitor informou que estamos organizando os preços das 133 

taxas acadêmicas. Disse que não cobraremos a primeira via de diploma e histórico escolar, 134 

por semestre. Informou ainda as demais taxas: segunda via de diploma custará R$ 50,00 135 

para Graduação e Pós-Graduação; segunda via de histórico escolar R$ 20,00; declarações 136 

acadêmicas R$ 5,00; programas de disciplinas R$ 5,00 (por programa); inscrição para 137 

seleção R$ 50,00; “nada consta” para dissertação e tese R$ 5,00; certificado de 138 
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especialização R$ 10,00 (1ª via) e R$ 20,00 (2ª via). Disse que as vias internas serão 139 

remetidas pela Secretaria Acadêmica para os coordenadores. Informou que será inserido, 140 

na página da UENF, espaço para o professor, para colocação de aulas, ementas, etc. O 141 

Prof. Stumbo perguntou se haverá espaço para material de apoio para disciplina. O Reitor 142 

respondeu que sim. Colocadas em apreciação, as taxas foram aprovadas. Passando ao 143 

item 6 da pauta, o Reitor disse que foi publicado decreto do Governo do Estado que 144 

estabelece procedimentos quanto à celebração de convênios. O Sr. Constantino fez a 145 

leitura do artigo 8º do decreto: “É vedada a inclusão, tolerância ou admissão, nos 146 

convênios, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente, de cláusulas ou 147 

condições que prevejam ou permitam: I- realização de despesas a título de taxa ou 148 

comissão de administração, de gerência ou similar; II- pagamento de gratificação, 149 

consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor 150 

que pertença aos quadros de órgãos ou de entidades das Administrações Públicas 151 

Federal, Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal”. O Prof. Ronaldo Paranhos disse 152 

que, no seu entendimento, o Governo quer ter controle dos convênios com a União. O 153 

Reitor disse que estão sendo buscadas informações mais precisas quanto à questão e 154 

posteriormente serão trazidas ao Colegiado. Passando ao item 7, o Sr. Constantino disse 155 

que na reunião do Conselho Universitário ocorrida no dia de ontem, foram levantadas 156 

várias questões interessantes, algumas sobre freqüência. Disse que no artigo 83 do 157 

Estatuto dos Funcionários Públicos consta o seguinte: “A freqüência será apurada por meio 158 

de ponto. § 1º Ponto é o registro pelo qual se verificarão, diariamente, as entradas e saídas 159 

do funcionário. § 2º Nos registros do ponto deverão ser lançados todos os elementos 160 

necessários à apuração de freqüência”. Disse que é importante frisar que se o Chefe não 161 

utilizar a folha de ponto estará em situação delicada. Solicitou aos Diretores que levem a 162 

questão do ponto às suas bases. O Prof. Marco Antonio disse que foram contratados 10 163 

cursos, com vinte vagas cada, para os servidores da UENF. Informou que serão 164 

destinadas três vagas, por curso, para cada Centro e quatro para a Reitoria e quatro para a 165 

DGA. O Prof. Arnoldo solicitou que da próxima vez a divisão de vagas para os cursos seja 166 

feita levando em conta o tamanho das unidades. O Prof. Logullo disse que será lançado 167 

na próxima semana edital de bolsa para “Recém Doutor”, mas ainda não obteve resposta 168 

sobre demandas. O Prof. Arnoldo perguntou sobre o pagamento referente ao ar 169 

condicionado do P4 e P5. O Prof. Logullo respondeu que a FINEP reconheceu a alteração 170 

de rubrica, mas ainda não obteve informação oficial sobre essa questão. Nada mais 171 

havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 18 horas e 20 172 

minutos. 173 

 174 

 175 

 176 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho                Carlos André Pereira Baptista 177 

                 Reitor        Secretário ad hoc 178 


