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ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 2 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

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

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

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

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

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

Jorge Logullo – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; Prof. Silvério 11 

de Paiva Freitas – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Arnoldo 12 

Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; 13 

Profª Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do CCH; Prof. Hernán Maldonado Vásquez – 14 

Diretor do CCTA; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral Administrativo; Sr. 15 

Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Compareceram como 16 

convidados: Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de Administração de 17 

Projetos; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – Secretário Geral; Prof. André 18 

Lacerda de Abreu Oliveira - Chefe do Hospital Veterinário; Prof. Paulo César de 19 

Almeida Maia – Diretor da Prefeitura da UENF; Sr. Carlos André Pereira Baptista – 20 

Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação das Atas 296 e 297; 2- 21 

Informes; 3- Aniversário da UENF; 4- Administração de projetos; 5- Assuntos Diversos. O 22 

Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1 da 23 

pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata 296, sendo aprovada com uma 24 

abstenção. Colocou em apreciação a minuta da ata 297, sendo aprovada com duas 25 

abstenções. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor informou que dia 07 de agosto 26 

será encerrado o prazo de submissão de projetos ao Edital Universal CNPq. Informou 27 

que dia 15 de agosto se encerra o prazo para Bolsa de Produtividade em Pesquisa e 28 

que serão 1500 novas bolsas. O Prof. Abel informou que o Edital de Apoio a Eventos 29 

estará aberto até setembro. O Reitor informou que no Edital de Desenvolvimento 30 

Regional, dos 126 projetos submetidos, 69 são da UENF. Informou que dia 15 de 31 

agosto haverá colação de grau no Centro de Convenções. Informou que dia 26 de 32 

agosto acontecerá, no Centro de Convenções, o seminário “As Novas Perspectivas 33 

para Oferta de Energia no Norte Fluminense”, organizado pelo Sindicato Interestadual 34 

das Indústrias de Energia Elétrica. Passando ao item 3, o Reitor disse que está sendo 35 

organizado para o dia 29 de agosto, no Centro de Convenções, comemoração pelos 15 36 

anos da UENF, onde a idéia é a confraternização da UENF com a comunidade local. 37 

Informou que a Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira homenageará Darcy 38 

Ribeiro em seu próximo enredo e fará, na UENF, uma apresentação durante as 39 

comemorações pelos 15 anos da universidade. Disse que outro evento que acontecerá 40 

durante as comemorações pelos 15 anos da UENF será a Semana Nacional de Ciência 41 

e Tecnologia, que ocorrerá de 20 a 23 de outubro. Disse que durante este evento 42 

acontecerá apresentação de orquestra sinfônica, patrocinada pela PETROBRAS. A 43 

Profª Teresa informou que acontecerá na Villa Maria mini-curso sobre Machado de 44 
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Assis, ministrado por um pesquisador alemão. O Prof. Silvério lembrou que a UENF 45 

está comemorando os 15 anos desde maio, com a apresentação de palestra pelo 46 

jornalista Domingos Meirelles no Centro de Convenções, além de eventos já citados, 47 

haverá também o campeonato de futebol entre alunos e servidores, Art-Poiese, 48 

promovido pelos alunos, Semana Acadêmica dos estudantes, entre outros. O Prof. 49 

Amaral disse que muitos podem olhar o carnaval como uma questão preconceituosa, 50 

mas não está sendo vista a questão cultural inserida nesse aspecto. Disse que a 51 

Escola de Samba Mangueira vai trabalhar o tema Darcy Ribeiro e isto é um desafio, 52 

onde será tratada a obra de Darcy, mas com a história sendo passada por diversas 53 

personalidades anteriores a ele e mostrando o desenvolvimento da etnia brasileira. 54 

Disse que a última obra de Darcy Ribeiro foi a UENF. Enfatizou que a comunidade 55 

precisa entender que há a questão cultural, de grande respeito e importância. O Sr. 56 

Constantino informou que a logomarca do enredo foi lançada na Fundação Darcy 57 

Ribeiro. Disse que para não ficarmos restritos à Escola de Samba, a Mangueira é 58 

conceituada por passar ao léu do submundo. Disse que estão tentando resgatar suas 59 

tradições e informaram que o carnaval será dos Brasis na visão antropológica de Darcy 60 

Ribeiro. Disse que a vinda de membros da Mangueira à UENF para a apresentação 61 

não trará custos à instituição e que a Mangueira solicitou apenas transporte. O Reitor 62 

disse que acontecerá, também, o Fórum da Graduação, onde será discutido o 63 

planejamento para os próximos anos. O Prof. Arnoldo disse que poderia ser 64 

trabalhada a inserção nas comemorações pelos 15 anos da UENF do tema “Ano 65 

Internacional do Planeta Terra”. O Reitor disse que é necessário encaminhamento das 66 

informações dos eventos para que sejam condensados em um único informativo. 67 

Passando ao item 4 da pauta, o Reitor disse que devemos analisar como as Diretorias 68 

e a Reitoria podem colaborar para a melhora da questão da administração dos 69 

recursos de projetos e as suas prestações de conta. Disse que há uma prestação de 70 

contas pendente, gerada antes que a UENF possuísse CNPJ, e que pode negativar 71 

todo Estado do Rio de Janeiro. Disse que é preciso muita atenção em relação às 72 

prestações de conta, evitando problemas não só aos próprios pesquisadores, mas à 73 

instituição e até ao Estado. O Prof. Arnoldo disse que seria interessante um setor com 74 

servidor para colaborar com os pesquisadores na questão das prestações de conta. O 75 

Prof. Stumbo disse que no CCT havia um servidor que fazia esse trabalho, mas que 76 

se aposentou. O Reitor disse que precisamos analisar com mais atenção essa questão 77 

da administração dos projetos. Passando ao item 5 da pauta, o Reitor disse que 78 

discutiremos neste Colegiado a questão da Graduação e as suas demandas de 79 

professores. Disse que será apresentada avaliação da carga horária por laboratório e 80 

poderemos discutir o estabelecimento de cumprimento de determinado número de 81 

horas/aula. O Prof. Arnoldo disse que se preocupa com a questão de servidores que 82 

estão completando 2 anos de licença médica e precisamos solicitar providências aos 83 

órgãos responsáveis pela concessão das licenças. A Profª Lílian sugeriu que conste 84 

no orçamento recursos para contratação de professores temporários, diante da 85 

impossibilidade de utilização de verba descentralizada. Disse que os casos de licença 86 

tornam desumanas as sobrecargas impostas a alguns servidores. Disse que a questão 87 

de tempo em sala de aula é um problema. Informou que na UFPR há uma resolução do 88 
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Conselho Universitário que obriga, no mínimo, 8 horas/aula por semana. O Reitor 89 

disse que serão apresentados os números atuais e o Executivo deverá enfrentar essa 90 

questão, verificando onde estão os problemas. A Profª Teresa indagou sobre como se 91 

encontra a situação da Comissão de Ética. Disse que uma professora gostaria de 92 

publicar suas pesquisas com humanos, mas o CNPq exige que passe primeiro pela 93 

Comissão de Ética da instituição. O Sr. Constantino disse que existe o Código de 94 

Ética e a comissão precisa ser constituída. O Prof. Stumbo disse que houve avanço 95 

com o financiamento dos Cursos de Graduação, mas sugeriu que sejam 96 

disponibilizados alguns destes recursos na forma de pronto pagamento, para facilitar a 97 

aquisição de determinados itens. O Prof. Arnoldo sugeriu que seja encaminhado pela 98 

Reitoria carta à FINEP informando que a proposta encaminhada de aquisição de 99 

equipamento EPR não inviabiliza a aquisição de tomógrafo pelo Hospital Veterinário. O 100 

Reitor disse que poderá ser encaminhada carta informando que tal aquisição é uma 101 

das prioridades da UENF. O Prof. Arnoldo disse que seria importante mostrar que o 102 

Hospital Veterinário não é somente prioridade da UENF, mas de todo o Estado do Rio 103 

de Janeiro. O Prof. Paulo Maia informou que o trabalho de migração da telefonia já 104 

começou. Disse que o problema maior será nas submesas e que os subramais não 105 

mais poderão existir, por questões físicas. Informou que a nova mesa telefônica tem 106 

20% de expansão prevista. O Prof. Abel informou, em relação ao aumento do link da 107 

internet, que a Rede-Rio ainda tem mais uns 10 dias para concluir a expansão. O 108 

Reitor informou que o rodízio nos locais de trabalho do pessoal terceirizado está sendo 109 

feito, possibilitando que aqueles que atualmente trabalham em locais mais distantes 110 

possam ter a possibilidade de trabalhar em outros mais próximos. Disse que não 111 

haverá prejuízo para qualquer funcionário. Disse que houve comentários sobre atraso 112 

por parte da empresa terceirizada do repasse do INSS do pessoal contratado. Informou 113 

que não procedem tais informações, sendo o repasse feito pela universidade e não 114 

pela empresa e não estão ocorrendo atrasos. Nada mais havendo a tratar, o Reitor 115 

agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 40 minutos. 116 

 117 

 118 

 119 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho             Carlos André Pereira Baptista                                                                                       120 

Reitor                                                      Secretário ad hoc 121 


