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ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

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

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

presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-8 

Reitor, que presidiu a reunião; Profª Lílian Maria Garcia Bahia de Oliveira – Pró-Reitora de 9 

Graduação; Prof. Edson Corrêa da Silva – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. 10 

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

Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª 12 

Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do CCH; Prof. Hernán Maldonado Vásquez – Diretor do 13 

CCTA; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral Administrativo; Sr. Antonio Constantino 14 

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

Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de Administração de Projetos; Prof. André Lacerda 16 

de Abreu Oliveira - Chefe do Hospital Veterinário; Sr. Luiz Gabriel Sarmet Moreira Smiderle 17 

– representando o Diretor da Prefeitura da UENF; Sr. Carlos André Pereira Baptista – 18 

Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Colação de Grau; 2- Aprovação da Ata 19 

298; 3- Informes; 4- Edital dos Institutos Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação; 5- 20 

Produtos Químicos com controle especial; 6- Assuntos Diversos. O Prof. Abel iniciou a 21 

reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, foi realizada 22 

colação de grau de três formandos do Curso de Ciências Biológicas, Antônio Francisco 23 

Alves da Silva, Júlia Caroline Matos da Silva e Marcelita França Marques e do formando do 24 

Curso de Engenharia Civil, Igor Rebel Vergetti. Passando ao item 2 da pauta, o Prof. Abel 25 

colocou em votação a minuta da ata da 298ª reunião, sendo aprovada com uma 26 

abstenção. Passando ao item 3, o Prof. Abel informou que durante participação no 27 

Encontro de Engenharia do Petróleo, no LENEP, estive reunido, junto com o Reitor, com o 28 

Sr. José Formigle, Diretor da Petrobrás da área de pré-sal. Disse que o desafio do pré-sal 29 

é grande e a UENF deve pensar no futuro. Informou que se reuniram, também, com o novo 30 

Gerente Regional da Petrobrás, quando foi solicitado apoio aos eventos pelos 15 anos da 31 

UENF, além de tratar da questão da expansão da universidade em Macaé. Disse que ficou 32 

decidido que será constituída comissão composta pela UENF e UNBC/Petrobrás para 33 

tratar da referida expansão. Informou que na próxima sexta-feira, 29 de agosto, haverá 34 

Sessão Solene do Conselho Universitário, quando acontecerá entrega da Medalha Darcy 35 

Ribeiro ao Prof. Mário Lopes, representando aqueles que deram origem à emenda popular, 36 

que inseriu na Constituição do Estado do Rio de Janeiro a obrigatoriedade da criação da 37 

UENF. Disse que haverá apresentação da Escola de Samba Estação Primeira de 38 

Mangueira, com exposição da construção do enredo do próximo carnaval, que 39 

homenageará Darcy Ribeiro. Informou que é importante o aumento do número de linhas de 40 

pesquisa, possibilitando assim maior apoio da Petrobrás. A Profª Teresa disse que pode 41 

haver linha de pesquisa relacionada à atividade de trabalho nas plataformas, como a 42 

relacionada à parte psicológica. O Prof. Abel informou, em relação ao aumento do link da 43 

UENF que, segundo informação da Rede-Rio, a Oi/Telemar não queria executar o serviço, 44 

apesar de ter vencido a concorrência. Disse que a FAPERJ foi informada do problema, que 45 

parece ter sido solucionado, pois já foi realizada visita pela Oi/Telemar, que informou ser 46 
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preciso colocação de cabo óptico entre o CBB e o CCT. O Prof. Marco Antonio informou 47 

que foram alugados quatro veículos sedan e duas Kombis, através de contrato de dois 48 

anos de duração. Disse que o aluguel é um critério adotado pelo Governo do Estado do 49 

Rio de Janeiro. Disse que com a chegada dos veículos o atendimento irá melhorar e, sobre 50 

a questão dos pedágios, a mesma está em análise. Informou, em relação ao Restaurante 51 

Universitário, que foi incluída emenda no orçamento pelas Comissões de Orçamento e de 52 

Educação, disponibilizando R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para a UENF 53 

construir o restaurante. Disse que a partir da liberação dos recursos em julho, foi publicado 54 

edital de licitação para construção do restaurante. Disse que o Tribunal de Contas do 55 

Estado questionou alguns pontos do edital, obrigando a suspensão da licitação que 56 

aconteceria dia 5 de setembro. Informou que os questionamentos foram respondidos 57 

através de documento encaminhado ao TCE, inclusive com ponderações sobre a 58 

importância da construção do Restaurante Universitário. Disse que temos trabalhado da 59 

melhor maneira possível, mas há questões que fogem à nossa alçada, como a questão do 60 

TCE. Informou, sobre periculosidade e insalubridade, que o processo se encontra na 61 

Assessoria Jurídica e não é um processo simples. O Sr. Constantino disse, sobre a 62 

construção do Restaurante Universitário, que na avaliação da Reitoria foi bom que a 63 

diligência do TCE tenha ocorrido antes da licitação, permitindo assim que corrigíssemos 64 

alguns rumos. Disse que o Auditor trabalhou a questão, após recebimento do documento 65 

do TCE, se baseando num edital preparado pelo próprio TCE. Disse que, após 4 dias do 66 

recebimento do documento do TCE, levantamos os dados solicitados e encaminhamos 67 

àquele tribunal documento com as respostas aos questionamentos apresentados. Informou 68 

que o Reitor está viajando para Brasília, onde participará de evento junto com o Presidente 69 

da CAPES, com o Ministro da Educação, o Diretor de Ensino à Distância do Governo 70 

Federal e o Presidente da ABRUEM, onde será tratado o Programa de Apoio às 71 

Universidades Estaduais e Municipais. A Profª Teresa informou que dias 2, 3 e 4 de 72 

setembro acontecerá um mini-curso de literatura sobre Machado de Assis, organizado pelo 73 

Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais, inserido nas comemorações pelos 15 74 

anos da UENF. Informou que será ministrado por um pesquisador alemão e ainda está 75 

sendo definido o local para a realização, pois foi solicitado pelo pesquisador que o auditório 76 

tenha acesso à internet. Disse que o evento será aberto a toda comunidade. Disse que tem 77 

recebido reclamações que o pátio do CCH virou estacionamento dos veículos da UENF. 78 

Disse que os veículos atrapalham inclusive o acesso ao ponto de ônibus pelo novo 79 

caminho construído. Disse que assim que a ASTRAN se mude para o prédio novo, o CCH 80 

solicita o espaço atualmente ocupado por aquela assessoria. O Prof. Edson informou que 81 

ao completarmos 15 anos, estamos superando a marca de 1500 teses defendidas. Disse 82 

considerar o número bastante expressivo. Disse que com a experiência do ano passado e 83 

deste ano, em relação aos recursos oferecidos pelas agências de fomento, precisamos nos 84 

organizar para prospectar nossa potencialidade. Disse que há muitos editais que impõem 85 

multidisciplinaridade. Informou que no edital de equipamentos de grande porte foram 86 

disponibilizados R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), com intenção de atender 10 87 

instituições, sendo um projeto atendido por instituição. Disse que encaminhamos demanda 88 

de tomógrafo e EPR. Disse que sendo aprovada a demanda do EPR, devemos trabalhar a 89 

outra demanda, pois caso a FAPERJ tenha recursos ao final do ano, esta demanda poderá 90 

ser contemplada. O Prof. Maldonado disse, sobre o edital para equipamentos de grande 91 

porte, que não deveria ser dada prioridade a um projeto específico, como foi feito através 92 
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de encaminhamento de documento priorizando o EPR. O Prof. Edson disse que a 93 

FAPERJ solicitou que fosse informado a prioridade. O Prof. Maldonado disse que a 94 

FAPERJ não deveria solicitar prioridade, pois essa atitude pode inibir outros setores a 95 

encaminhar projetos. Disse que no edital de Desenvolvimento Regional a FAPERJ solicitou 96 

anuência da instituição, quando a própria FAPERJ, através de cadastro, sabe que o 97 

pesquisador trabalha na instituição. O Prof. Arnoldo informou que o Reitor encaminharia à 98 

FAPERJ listagem dos professores da instituição, para evitar que projetos encaminhados 99 

sem a assinatura do Reitor fossem desconsiderados. O Prof. Edson ressaltou a 100 

importância da quantidade de recursos e a forma democrática com que a FAPERJ vem 101 

trabalhando. O Prof. Abel disse que estamos tendo uma boa recepção na FAPERJ. Disse 102 

que o edital de Desenvolvimento Regional foi proposta da UENF. O Prof. Silvério disse 103 

que os editais FAPERJ são pertinentes, mas não podemos perder de vista o orçamento da 104 

UENF, para que possamos crescer com harmonia em todos os setores. Passando ao item 105 

4 da pauta, o Prof. Edson disse que a organização proposta neste edital é muito boa. 106 

Disse que o problema não é o montante de recursos, mas a não constância e sem esta 107 

constância não se faz uma pesquisa a longo prazo. Disse que as agências deveriam ter 108 

recursos temáticos, fazendo com que o grupo possa fazer seu planejamento. Disse que o 109 

edital é para ser montado baseado numa linha de pesquisa. Informou que o prazo final 110 

para submissão é 15 de setembro. O Prof. Paranhos disse que o pessoal ligado à área de 111 

petróleo teria condições de arregimentar este edital. Disse que há possibilidade de 112 

participação em projetos de outras instituições. O Prof. Edson disse que seria interessante 113 

até para que o pessoal da área do petróleo possa se articular mais na parte acadêmica. O 114 

Prof. Arnoldo disse que na área de Biologia Celular e no CCTA há grupos que poderiam 115 

se organizar e apresentar um projeto, com mais chances até do que a área de petróleo. 116 

Disse que historicamente bons pesquisadores da UENF se associam a pesquisadores de 117 

outras instituições, com a maior parte dos recursos ficando fora da UENF. Disse que 118 

nossas competências têm trabalhado isoladamente e temos capacidade de formar grupos 119 

para encabeçar propostas como esta. O Prof. Maldonado disse que cada pesquisador tem 120 

acesso aos editais e tem certeza que no CCTA está sendo trabalhado este edital. O Prof. 121 

Edson disse que 80% dos nossos grupos de pesquisa estão desatualizados junto ao 122 

CNPq. Disse que devemos nos reunir para estabelecermos uma estratégia, para quando 123 

forem lançados editais como este. Disse que a sugestão do Prof. Paranhos sobre o 124 

pessoal da área de petróleo é válida e pode ser tentada. O Prof. Arnoldo disse que seria 125 

importante um evento para discutir a questão, com pesquisadores se associando e 126 

planejando pesquisas que podem ser trabalhadas em conjunto, em torno de grandes 127 

temas. Disse que temos que ter sensibilidade de parar e ver o que o outro faz e tentarmos 128 

concatenar as pesquisas. O Prof. Ronaldo disse que a questão passa pelos núcleos, que 129 

crescendo poderemos ter poder de barganha e trabalhar editais com este. O Prof. Arnoldo 130 

disse que é importante saber se os núcleos existentes estão sendo avaliados pelos temas 131 

a que se propuseram a trabalhar. O Prof. Edson disse que o núcleo é uma ferramenta, 132 

mas precisamos discutir a pesquisa, e que esta precisa de ferramentas como o núcleo. O 133 

Sr. Constantino reforçou que o núcleo é um instrumento, mas para ganharmos projetos 134 

desta natureza precisamos de algo além, precisamos de pesquisadores de grande 135 

estatura, multidisciplinaridade e outros fatores. Disse que precisamos reunir o que temos 136 

de mais expressivo. Sugeriu um chamamento pessoal nas áreas citadas, como sendo as 137 

de maior expressão para encarar um edital como este. O Prof. Stumbo disse que vários 138 
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itens debatidos já estão previstos na regulamentação de núcleos que foi aprovada, como 139 

apresentação de relatórios e definição de como se extingue o núcleo. Disse que o núcleo é 140 

um caminho para aglutinar pesquisadores. Passando ao item 5 da pauta, o Prof. Marco 141 

Antonio disse que este assunto de produtos controlados pelo Exército já foi discutido 142 

neste Colegiado, mas semana passada recebeu telefonema do Comandante do Exército 143 

sobre nova vistoria na UENF. Indagou aos Diretores se pode agendar nova vistoria do 144 

Exército. Disse que em vistoria realizada anteriormente ficou constatado que alguns 145 

laboratórios não tinham condições de armazenar os reagentes. O Prof. Maldonado disse 146 

que encaminhou documento à Prefeitura solicitando que faça as adequações exigidas. 147 

Disse que em reunião anterior foi decidido que a Prefeitura faria essas adequações nos 148 

laboratórios. O Prof. Arnoldo disse que foi dito neste Colegiado que a Prefeitura iria 149 

assessorar a instalação de lava-olhos e extintor. Disse ter a informação que a Prefeitura 150 

estava verificando modelos de lava-olhos para adquiri-los. Disse que as adequações com 151 

armários seriam feitas pelos laboratórios. Disse que irá verificar no CBB, mas acha que já 152 

foram feitas as adequações, havendo pendência apenas em relação aos lava-olhos. 153 

Sugeriu que seja pedido mais um mês de prazo. O Prof. Stumbo disse que vai verificar se 154 

as pendências verificadas já foram resolvidas. O Prof. Abel disse que o caminho é a 155 

proposta do Prof. Arnoldo, com pedido de prazo maior para a vistoria. O Prof. Stumbo 156 

disse que, como membro da comissão da universidade para fiscalizar a questão de 157 

reagentes controlados, se dispõe a contatar os Centros e verificar o prazo necessário para 158 

que as adequações sejam realizadas. O Prof. Marco Antonio disse que solicitará mais 60 159 

dias ao Exército. O Prof. Arnoldo sugeriu que alguém da Prefeitura do Campus 160 

acompanhe a vistoria que será realizada e que recebamos o Exército da melhor maneira 161 

possível, deixando assim uma boa impressão. Passando ao item 6 da pauta, o Prof. Abel 162 

informou que o Reitor sugeriu que a próxima reunião deste Colegiado seja realizada no 163 

Colégio Agrícola. O Prof. Maldonado disse que solicitará transporte para ida ao Colégio 164 

Agrícola. Disse que foi indagado no CCTA sobre a questão da aclimatação do prédio P4. 165 

Lembrou que está se aproximando a estação de temperatura elevada. O Prof. Arnoldo 166 

informou que houve problema devido à aquisição da empresa responsável pelo serviço por 167 

outra. Disse que o serviço já está empenhado, mas para concluir falta resolver a questão 168 

dos equipamentos. O Prof. Stumbo disse que foi procurado pelo Prof. Valdo que o 169 

informou que estão sendo feitos estudos para um estacionamento entre as torres da Casa 170 

de Energia Alternativa e a Centrífuga. Disse que isso pode afetar as medições feitas 171 

durante as pesquisas, sendo inviável estacionamento no local. O Sr. Gabriel informou que 172 

as obras no Centro de Convenções, que a princípio seriam rápidas segundo a Odebrecht, 173 

deverão ter um volume de serviços bem maior. Disse que deverá durar provavelmente 174 

mais uns 2 meses e solicita que não se agende nenhum evento até o final das referidas 175 

obras. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Abel agradeceu a todos e encerrou a reunião 176 

às 16 horas e 35 minutos. 177 

 178 

 179 

 180 

Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla     Carlos André Pereira Baptista                                                                                       181 

Vice-Reitor                                               Secretário ad hoc 182 


