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ATA DA TRICENTÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO EXECUTIVO DA 1 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 2 

 3 

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e oito, foi realizada na Casa de Cultura 4 

Villa Maria, às 14 horas, a tricentésima reunião ordinária do Colegiado Executivo da 5 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos 6 

seguintes Conselheiros: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, que presidiu a 7 

reunião; Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; Prof. Roberto Weider 8 

Franco – Pró-Reitor de Graduação em exercício; Prof. Edson Corrêa da Silva – Pró-Reitor 9 

de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Silvério de Paiva Freitas – Pró-Reitor de Extensão e 10 

Assuntos Comunitários; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. Alexandre 11 

Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do CCH; Prof. 12 

Messias Gonzaga Pereira – Diretor em exercício do CCTA; Prof. Marco Antonio Martins – 13 

Diretor Geral Administrativo; Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; 14 

Compareceram como convidados: Prof. Antonio Teixeira do Amaral Jr – Secretário Geral; 15 

Prof. Paulo César de Almeida Maia – Diretor da Prefeitura da UENF; Sr. Carlos André 16 

Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da Ata 17 

299; 2- Informes; 3- Decreto nº 41373 de 30 de junho de 2008 (que disciplina a celebração de 18 

convênios); 4- Curso de Zootecnia; 5- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião 19 

agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em 20 

votação a minuta da ata da 299ª reunião, sendo aprovada com uma abstenção. Passando 21 

ao item 2, o Reitor informou que na semana anterior aconteceu reunião do Conselho 22 

Curador no Rio de Janeiro. Informou que o projeto do Restaurante Universitário foi feito no 23 

prazo devido e está sendo avaliado pelo Tribunal de Contas do Estado, que solicitou 24 

ajustes. Disse que nova licitação foi marcada para o dia 13 de outubro. Informou que 25 

esteve na PETROBRAS no dia de ontem para assinatura do convênio “Projeto 26 

Mosaico/Mar”. Disse que participam do referido projeto diversas instituições e a 27 

PETROBRAS financiará projeto de pesquisa relativo à pesca. Informou que houve reunião 28 

do COLAC na última sexta-feira, com aprovação de convênios e de resolução de Pós-29 

Doutoramento na UENF. A Profª Teresa disse que existem dois tipos de Pós-Doutor, que 30 

são os Recém-Doutores e os Pós-Doutores Seniores, que são professores experientes. O 31 

Reitor informou que se reuniu com o Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Campos 32 

que busca parcerias com a instituição. Informou que estão acontecendo na instituição 33 

manifestações estudantis. Disse que o vestibular ocorreu domingo sem danos. Disse que 34 

os estudantes reivindicam o Restaurante Universitário. Informou que estará sendo 35 

respondido oficialmente ao movimento. Disse que a reivindicação é justa, mas todas as 36 

medidas relativas à construção do Restaurante Universitário foram e estão sendo tomadas. 37 

Disse que reivindicam, também, equiparação de bolsas com o salário mínimo e que um 38 

dos caminhos seria a redução do número de bolsas com aumento dos valores. Disse que 39 

estão havendo manifestações estudantis em várias instituições do país. Informou que foi 40 

fechada a questão das dívidas trabalhistas, faltando apenas R$ 210.000,00 para 41 

pagamento daqueles que se aposentaram. Informou, em relação à insalubridade e 42 

periculosidade, que estamos trabalhando e esperamos que em breve possamos 43 

concretizar a questão. O Prof. Marco Antonio informou que o processo se encontrava na 44 

Assessoria Jurídica. A Profª Teresa perguntou qual a situação hoje do Restaurante 45 

Universitário. O Reitor disse que é papel do Tribunal de Contas do Estado fiscalizar ações 46 
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de órgãos públicos estaduais. Disse que a licitação foi remarcada para o dia 13 de outubro 47 

e aguardamos o “de acordo” do TCE. Disse que espera que no processo licitatório não haja 48 

recursos que retardem o processo. Disse que se tudo estiver certo, é esperado o início das 49 

obras ainda neste ano. Informou que a obra não se restringe à construção do Restaurante 50 

Universitário em si, mas, também, à construção da sede do DCE, do Espaço da Ciência e 51 

do Recreando. Disse que foi encaminhado documento aos deputados solicitando que a 52 

UENF seja inserida no aumento de 8% concedido à Educação. Informou que no Edital de 53 

Desenvolvimento Regional da FAPERJ tivemos vários projetos aprovados, gerando 54 

satisfação na referida fundação. Lamentou que algumas áreas insistem em não submeter 55 

projetos. Informou que a avaliação do MEC teve um resultado fantástico para a UENF. 56 

Disse que é uma avaliação bem complexa e nos colocou num patamar muito bom. O Prof. 57 

Marco Antonio informou, sobre concursos, que foi avaliado pelo Jurídico da SECT e 58 

retornou com 3 questionamentos: a não devolução da taxa de inscrição; a não 59 

possibilidade de recursos; e a informação, por parte da SECT, da necessidade de se 60 

apresentar toda documentação quando da inscrição. Informou, sobre insalubridade e 61 

periculosidade, que os processos serão trabalhados e depois poderão ser reavaliados os 62 

daqueles que solicitarem. O Prof. Arnoldo disse que é importante que sejam passadas as 63 

informações. Disse que causou surpresa o fato de haver 3 classes, com percentuais 64 

diferentes. Disse que é importante que se dê subsídio para aqueles que queiram 65 

questionar os resultados, pois pessoas que exercem a mesma função não podem ter 66 

percentuais distintos. O Prof. Marco Antonio disse que os casos questionados serão 67 

encaminhados ao perito responsável. Enfatizou que o pagamento depende de autorização 68 

do Governo. Informou, em relação aos reagentes controlados pelo Exército, que foram 69 

adquiridos 14 chuveiros lava-olhos, conforme exigência que recebemos. O Reitor disse 70 

que instalaremos os chuveiros e convidaremos o Exército para reavaliar, mas dependemos 71 

de organização dos laboratórios. O Prof. Stumbo disse que percorreu laboratórios, 72 

verificando a questão de manuseio, estocagem e segurança. Disse que verificou que está 73 

havendo casos de estocagem, no mesmo espaço, de reagentes incompatíveis entre si. 74 

Disse que encaminhará tabela do que pode e o que não pode ser estocado junto. Informou 75 

que no CBB e CCT estava tudo em ordem. Disse que no CCTA havia problema de 76 

estocagem sem segurança. Informou que em conversa com o Prof. Maldonado foi definido 77 

que no CCTA usarão, para armazenamento, uma sala ao lado de onde funciona a firma de 78 

cópias. Disse que alguns extintores não estão identificados e a área em seu entorno tem 79 

que estar livre. Disse que será demarcada a área que ficará livre. Informou que, dos lava-80 

olhos instalados, 70% apresentam problemas. Recomendou vistoria geral nos mesmos. 81 

Disse que o CCTA e o Hospital Veterinário não tinham lava-olhos. Disse que pelo 82 

levantamento serão necessários em torno de 28 chuveiros. O Prof. Marco Antonio 83 

solicitou que os Diretores colaborem na aquisição de mais chuveiros. O Prof. Edson 84 

informou que chegou no dia de hoje o contrato FINEP/CT-Infra para assinatura. O Prof. 85 

Paulo Maia informou que há registro que professores têm utilizado pessoal da limpeza 86 

para fins que não constam em contrato. Disse que isso pode gerar demissão do funcionário 87 

da firma. Solicitou que os Diretores solicitem aos professores que não utilizem os veículos 88 

em finais de semana. O Reitor informou que começaremos um movimento em prol da 89 

limpeza do campus. Disse que estão jogando sacos plásticos, vasos de experimentos na 90 

lagoa localizada junto à UAP. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor disse que se trata de 91 

decreto do Governador que regula convênios junto ao Estado. Solicitou a leitura do artigo 92 
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8º que diz: “Art. 8º É vedada a inclusão, tolerância ou admissão, nos convênios, sob 93 

pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente, de cláusulas ou condições 94 

que prevejam ou permitam: I- realização de despesas a título de taxa ou comissão de 95 

administração, de gerência ou similar; II- pagamento de gratificação, consultoria, 96 

assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que 97 

pertença aos quadros de órgãos ou de entidades das Administrações Públicas 98 

Federal, Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal; III- aditamento prevendo 99 

alteração do objeto; IV- utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida 100 

no respectivo instrumento, ainda que em caráter de emergência; V- realização de 101 

despesas em data anterior ou posterior à sua vigência; VI- atribuição de vigência ou 102 

de efeitos financeiros retroativos; VII- realização de despesas com taxas bancárias, 103 

multas, juros ou atualização monetária, inclusive referentes a pagamentos ou 104 

recolhimentos efetuados fora dos prazos, ressalvadas as hipóteses constantes de 105 

legislação específica; VIII- realização de despesas com publicidade, salvo as que 106 

atendam cumulativamente às seguintes exigências: 1) sejam de caráter educativo, 107 

informativo ou de orientação social; 2) das quais não constem nomes, símbolos ou 108 

imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores 109 

públicos; 3) que constem claramente no plano de trabalho; 4) que tenham caráter 110 

acessório ao objeto principal do convênio”. O Reitor disse que o Decreto precisa ser 111 

obedecido e estamos buscando esclarecimentos junto à SECT e Procuradoria Geral do 112 

Estado. O Prof. Messias disse acreditar que será preciso uma preparação da 113 

Universidade para absorver o Decreto. Disse que temos que estar preparados para gerir os 114 

convênios e que o Governo dê esta autonomia. Disse que é importante verificar os 115 

convênios passados. O Reitor informou que o Decreto está valendo desde 30 de junho de 116 

2008. O Prof. Abel disse que concorda com o Prof. Messias e precisamos gastar um 117 

tempo para entender o Decreto. Disse que, segundo o advogado da FAPERJ, o Decreto já 118 

existia e foi relançado pelo Governo. Disse que onde estamos pecando é em relação ao 119 

pagamento da taxa de administração e o Decreto vai de encontro à Lei de Inovação e seria 120 

interessante que lêssemos a referida Lei. Passando ao item 4 da pauta, o Reitor disse que 121 

houve uma reunião frustrada do COLEX no Colégio Agrícola. Disse que há 122 

desconhecimento de servidores da UENF sobre o que é reunião de colegiado, quando se 123 

leva jornalista para cobrir a reunião. Disse que há de se ter maturidade para saber que os 124 

problemas internos devem ser resolvidos dentro da Universidade. Disse não ter cabimento 125 

macular o trabalho de servidores da forma como foi feita, em relação ao Curso de 126 

Zootecnia. Ressaltou que foi dito por professores que nunca receberam verba para 127 

pesquisas. Perguntou se é papel da Universidade fomentar pesquisa. Disse que 128 

professores desde 2001 não publicaram um único artigo. Disse que professores de um 129 

laboratório que são parte do problema ou parte da solução dos problemas não podem sair 130 

falando o que falaram. Disse que precisamos fortalecer a instituição e avaliar aquele fato, 131 

com publicação que denigre a imagem da instituição. Informou que o laboratório tem 27 132 

funcionários, 13 professores e uma vaga em aberto para professor. Informou que juntando 133 

Pós-Graduação e Graduação há carga de 6,5 horas/aula. Disse que há 4 Professores 134 

Titulares no laboratório. Disse que o Executivo aceitou ir ao Colégio Agrícola e agora 135 

precisamos saber as responsabilidades de cada um pelo ocorrido e o que cada um está 136 

fazendo para melhorar a situação. Disse que estamos próximos de 20% dos projetos 137 

aprovados na FAPERJ. Disse que precisamos avaliar para rever o processo de 138 
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contratação de docentes na Universidade e que precisamos discutir se as vagas são do 139 

laboratório ou do CONSUNI. Disse que decisões podem ser rigorosas, mas que levem em 140 

consideração o mérito. Perguntou o que fazer quando ações prejudicam a instituição. Disse 141 

que todos somos partícipes na solução dos problemas. Disse que não há caça aos 142 

culpados, mas sim um chamamento às responsabilidades. O Prof. Messias disse que, 143 

como Diretor em exercício do CCTA, e como membro do Conselho de Centro, o desfecho 144 

foi mal resolvido. Disse que há razão para se avaliar com mais profundidade. Disse que é 145 

preciso se fazer uma análise, verificando a captação de recursos. Disse que há grupos de 146 

servidores que não voltam para o trabalho após o almoço e outros que querem seguir o 147 

exemplo. Disse que são utilizados recursos de pesquisa para terceirizar alguns serviços, 148 

devido ao não funcionamento dos trabalhos. Disse que o problema é maior que a 149 

Zootecnia e há necessidade de informações. O Reitor disse que era essa discussão que 150 

queríamos ter no Colégio Agrícola. Disse que precisamos analisar o que cabe à UENF e o 151 

que cabe ao laboratório. Disse que dos 115 projetos aprovados pela UENF na FAPERJ 152 

apenas 2 foram da Zootecnia. O Prof. Arnoldo disse que é preciso ter uma resposta sobre 153 

aquela situação ocorrida no Colégio Agrícola. Disse concordar com o Reitor que as 154 

pessoas que prestaram declarações sejam convidadas a se explicar e dizer o que fez para 155 

tentar resolver a situação. Disse que se houve citações e ilações em relação à instituição 156 

as pessoas têm que ser chamadas para se explicarem. Disse que fica a cargo dos 157 

pesquisadores buscarem os recursos para pesquisa. O Reitor perguntou o que o Capril, 158 

que foi mostrado em relatório sobre o Colégio Agrícola encaminhado pelo Prof. Maldonado 159 

em julho, produziu para a UENF. Indagou que se o mesmo foi construído em 2002 e nada 160 

produziu, se vale a pena reformá-lo. O Prof. Arnoldo disse que é extremamente 161 

importante que este tipo de discussão, sobre a produtividade de nossos Professores 162 

Titulares, seja implementada. Disse que o CBB tem hoje 3 Professores Titulares em ação, 163 

quando na realidade o Centro possui 5 vagas. Disse que é preciso cobrar não somente aos 164 

que querem se tornar Professores Titulares, mas aos que já são. Disse que é uma questão 165 

sensível, existindo aspiração de Professor Associado I de passar para Prof. Titular. Disse 166 

que precisamos aprimorar nossa divulgação e assim teremos bons candidatos 167 

interessados em trabalhar na UENF e se os daqui forem bons à altura irão passar no 168 

concurso. O Prof. Silvério disse que, como professor do CCTA, ficou decepcionado com a 169 

matéria divulgada sobre a Zootecnia, quando deveríamos ter matérias positivas sobre a 170 

instituição. Disse que é um curso com demanda baixa, mas privilegiado por ter 4 171 

Professores Titulares. Disse que o grupo que aparece na matéria tem que dar explicações 172 

do motivo da desmotivação. Disse que se a estrutura está quebrada é porque não 173 

conseguiram captar recursos para mantê-la. Disse que ouvimos do próprio Diretor que não 174 

mandaria seu filho estudar aqui e depois desmentiu. Disse que a propaganda depreciativa 175 

é extremamente lamentável. Disse acreditar que os professores são vítimas do jornalista, 176 

mas há falta de respeito com a instituição na qual trabalham. O Prof. Marco Antonio disse 177 

que também lamenta que um assunto desses tenha sido divulgado na imprensa, 178 

fomentado por professores do próprio laboratório. Disse que estamos há 15 anos 179 

construindo a Universidade e é lamentável a atitude deste grupo. O Reitor disse que 180 

mostramos à administração da FAPERJ que havia áreas que tinham dificuldades em 181 

aprovar projetos. Disse que, com o edital de “Desenvolvimento Regional”, professores que 182 

nunca haviam tido projetos aprovados, agora conseguiram. O Prof. Marco Antonio 183 

informou que conseguimos comprar ração, o que não acontecia antes por falta de interesse 184 
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de firmas em vender. Disse que deve haver explicação oficial do Curso de Zootecnia a este 185 

Colegiado sobre o ocorrido. Lembrou que foram destinados recursos para os cursos de 186 

graduação. O Prof. Roberto disse que é importante verificar o que é mais importante, se a 187 

matéria depreciativa ou se a matéria com a avaliação do MEC. Disse, sobre a verba para 188 

os cursos de graduação, que não houve consenso dentro do CCTA, pois os 3 189 

Coordenadores de Cursos não identificaram o aviário como prioridade. Disse que os 3 190 

cursos discutiram, depois, ações em comum. O Reitor disse que a verba é para os Centros 191 

e os Coordenadores são os representantes dos Centros e a estes devem prestar contas. 192 

Disse que é importante sermos funcionais e recursos que são encaminhados aos Centros, 193 

e depois divididos para os laboratórios e nestes divididos entre os professores, sobra 194 

pouco para cada um e deixa de ser funcional e não possibilita que os Centros ataquem 195 

problemas maiores. O Prof. Edson disse que essa questão levantada é importante, 196 

havendo necessidade de esclarecimentos. Disse que é preciso conversar com as pessoas 197 

que falaram do curso. Disse que após avaliação do MEC é inequívoco que somos uma 198 

Universidade de qualidade. Disse que temos 13 programas de pós-graduação, com 3 199 

apresentando dificuldades. Perguntou qual a responsabilidade dos recursos do Estado e 200 

qual a responsabilidade dos grupos na capacitação de recursos. Disse que os programas 201 

deverão fazer uma análise após a última avaliação da CAPES, apresentando relatório 202 

sobre o que mudou. O Reitor disse que as pessoas da administração da UENF estão 203 

captando recursos em projetos de pesquisa. Perguntou se encontraremos isso em outra 204 

instituição. Disse que em algumas áreas não está havendo falta de recursos, mas sim falta 205 

de planejamento. Passando ao item 5 da pauta, o Reitor disse que o Prof. Messias aceitou 206 

assumir a Presidência da Comissão de Bioética e Biossegurança. Disse que foi aprovada a 207 

resolução no COLAC. Disse que precisamos de apoio dos Centros para auxiliar na 208 

secretaria da Comissão, mesmo que seja através de revezamento dos Centros. Disse que 209 

não é uma tarefa grande e daremos o apoio necessário. O Prof. Messias disse que está 210 

preocupado pois é necessário esse apoio e por isso trouxe essa solicitação à Reitoria. O 211 

Reitor disse que quanto mais gente envolvida é melhor, com o trabalho servindo como um 212 

estágio. Disse que conta com o apoio dos Diretores. Foi definido que será feito 213 

planejamento para que em 2009 as reuniões deste colegiado se realizem às sextas-feiras. 214 

Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas 215 

e 50 minutos. 216 

 217 

 218 

 219 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho                Carlos André Pereira Baptista                                                                                       220 

Reitor                                                           Secretário ad hoc 221 


