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ATA DA TRICENTÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

da Reitoria, às 14 horas, a tricentésima segunda reunião ordinária do Colegiado Executivo 6 

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

dos seguintes Conselheiros: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, que presidiu 8 

a reunião; Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; Prof. Edson Corrêa da 9 

Silva – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Roberto Weider Franco – Pró-10 

Reitor de Graduação em exercício; Prof. Silvério de Paiva Freitas – Pró-Reitor de Extensão 11 

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

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

Hernán Maldonado Vásquez – Diretor do CCTA; Sr. Antonio Constantino de Campos – 14 

Chefe de Gabinete; Compareceram como convidados: Prof. Antonio Teixeira do Amaral Jr. 15 

– Secretário Geral; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de Administração 16 

de Projetos; Prof. André Lacerda de Abreu Oliveira – Chefe do Hospital Veterinário; Prof. 17 

Paulo César de Almeida Maia – Diretor da Prefeitura da UENF; Sr. Carlos André Pereira 18 

Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação das Atas 300 e 19 

301; 2- Informes; 3- Critérios para distribuição de recursos; 4- Assuntos Diversos. O Reitor 20 

iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, o 21 

Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 300ª reunião, sendo aprovada com uma 22 

abstenção. Colocou em apreciação a minuta da ata da 301ª reunião, sendo aprovada com 23 

uma abstenção. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor informou que participou de 24 

Audiência Pública na ALERJ, onde foi discutido o orçamento da UENF para 2009 e o 25 

Restaurante Universitário. Informou que durante a licitação para o Restaurante 26 

Universitário, uma empresa questionou a legitimidade de outra, e a empresa questionada 27 

tem 5 dias para recorrer e, após este período, havendo recurso, a instituição tem mais 5 28 

dias para responder ao recurso impetrado. Disse que há desinformação, como a que o 29 

Reitor poderia licitar sem orçamento ou sem verba liberada e, também, que os recursos, ao 30 

final do ano, não voltam para o Estado. Disse que nada disto foi dito durante a Audiência 31 

Pública. Informou que a proposta encaminhada à ALERJ pelo Governo, referente ao 32 

orçamento da UENF para 2009 não nos agradou. Disse que haverá reunião nesta próxima 33 

quarta-feira, às 13 horas, com o Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia para tratar 34 

do orçamento. Disse que está sendo negociado com o Governo o pagamento de 35 

insalubridade e periculosidade. Informou que o Reitor da UERJ, em entrevista, solicitou 36 

isonomia com a UENF, mas nós queremos o mesmo em relação à UERJ, como 37 

pagamento de insalubridade, periculosidade e auxílio-creche. Informou que foi publicado 38 

edital para contratação de professor e foi solicitada à ASCOM a divulgação do concurso. 39 

Disse que o TCE tem questionado a ausência de prova escrita em concursos para 40 

docentes da UENF, mas temos recorrido sempre, para que o concurso seja realizado de 41 

acordo com decisão do Conselho Universitário. Disse que será tratada na reunião com o 42 

Secretário de Ciência e Tecnologia a possibilidade de abertura de edital de concurso para 43 

técnicos. Disse que hoje foi realizada Audiência Pública na ALERJ sobre Inovação 44 

Tecnológica e a UENF se fez representar. Solicitou atenção aos prazos dos editais 45 

FAPERJ. Informou que a V Semana Nacional de Ciência e Tecnologia terá início dia 20 de 46 
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outubro, às 14 horas e trinta minutos, no Centro de Convenções. Disse que é provável que 47 

o Conselho Universitário seja antecipado para 9 horas em virtude da abertura da V 48 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O Prof. Silvério fez uma explanação dos 49 

eventos que acontecerão na referida Semana de Ciência e Tecnologia e disse contar com 50 

a presença de todos. O Reitor informou que os celulares institucionais já estão prontos 51 

para serem distribuídos ao Reitor, Vice-Reitor, Diretores, motoristas, além de aparelhos 52 

para a PESAGRO, Itaocara e Colégio Agrícola, sendo um para cada unidade. O Prof. 53 

Paulo Maia informou que a UENF se incorporou ao sistema “Oi” e as ligações entre estes 54 

celulares institucionais não serão cobradas, devendo ser digitados apenas os últimos cinco 55 

dígitos do número, isso valendo para ligações dentro do Estado do Rio de Janeiro. Disse 56 

que ligações para outros números serão cobradas de cada usuário. Solicitou que os 57 

aparelhos sejam retirados na Prefeitura da UENF. Informou que a migração do Estado para 58 

este novo sistema telefônico irá reduzir os custos entre 80 e 90%. Disse que receberemos 59 

nova mesa telefônica, cuja manutenção ficará a cargo da “Oi”. A Profª Teresa informou 60 

que esteve no Recife participando de seminário sobre pesquisa de desenvolvimento 61 

urbano, evento bienal. Disse que a UENF foi convidada para participar da organização do 62 

próximo evento, juntamente com a UFES e UFJF. Disse que o evento acontecerá em 2010 63 

e será em Vitória. O Prof. Ronaldo Paranhos informou, em relação à Incubadora, que 64 

serão lançados novas editais, sendo um para até 6 empresas incubadas e outro para até 8 65 

empresas pré-incubadas. Informou que uma das empresas ganhou um edital, inclusive 66 

com bolsas de pós-doutorado e doutoramento. Informou que já solicitou aos Diretores de 67 

Centro cadastramento junto à ANP, e depois de 4 meses apenas o LCFIS encaminhou os 68 

documentos. Informou que participou de reunião no Gabinete Civil, junto com Pascoal, 69 

Assessor Jurídico da UENF, para tratar do decreto do Governo referente a convênios. 70 

Disse que a Diretoria do Escritório de Gerenciamento de Projetos, vinculado ao Gabinete 71 

Civil, consultou sua assessoria jurídica. Disse que foram informados que caso os 72 

convênios implicarem dispêndio financeiro para o Estado, deverão ser encaminhados ao 73 

Escritório de Gerenciamento de Projetos. Disse ainda que convênio cuja contrapartida seja 74 

física, não precisará passar pelo Gabinete Civil. Disse que está sendo feita consulta formal 75 

à Assessoria Jurídica do Escritório de Gerenciamento de Projetos da Casa Civil, para que 76 

recebam resposta por escrito. O Reitor disse que o Gabinete Civil nos contatou, 77 

informando que a FENORTE poderá negativar todo o Estado devido a um convênio antigo 78 

e que aquele Gabinete incluiu a UENF como parte do processo, por ter sido beneficiária. 79 

Disse que fatos como este é que levaram à publicação do Decreto. O Prof. Amaral 80 

parabenizou a atitude do Prof. Ronaldo Paranhos, que nos passou informações 81 

tranqüilizadoras. Passando ao item 3 da pauta, o Prof. Stumbo fez uma explanação sobre 82 

os critérios para a distribuição dos recursos. O Prof. Arnoldo disse que a questão mais 83 

delicada, que é a que trata sobre produtividade, foi solucionada pelo Prof. Messias, que 84 

sugeriu que sejam tomadas como base as avaliações feitas pelas agências avaliadoras. 85 

Disse que é preciso discutir melhor os valores do Hospital Veterinário, com distribuição 86 

racional, evitando que dois laboratórios do CCTA, e vinculados ao Hospital Veterinário, 87 

recebam recursos em duplicidade. Foram aprovados os seguintes critérios de distribuição 88 

de recursos entre os Centros: i) 25% de forma linear; ii) 25% pelo número de professores 89 

dos centros; iii) 25% pelo número de alunos de Graduação (presencial) e de Pós-90 

Graduação; iv) 25% pela produtividade, sendo 10% pela Graduação (avaliação ENADE), 91 

10% pela Pós-Graduação (através de conceito CAPES) e 5% através de bolsista de 92 
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produtividade em pesquisa CNPq (percentual). Passando ao item 4 da pauta, o Reitor 93 

disse que precisamos ampliar nosso orçamento na ALERJ, para projetos como o de 94 

Acessibilidade, recursos para assistência estudantil e Biblioteca Central. Disse que o 95 

orçamento encaminhado pelo Governo à ALERJ foi muito ruim. Disse que o Governo nos 96 

informou que há recursos para serem repassados à UENF para serem gastos neste fim de 97 

ano, mas temos dificuldades para gastar em tão pouco tempo, pois as licitações têm que 98 

ficar abertas durante 40 dias. Disse que tentaremos transformar em pagamento de 99 

insalubridade e periculosidade e auxílio-creche. Disse que tentaremos adquirir aparelhos 100 

de ar-condicionado Split para o P4 e P5 e outros locais que precisem. Disse que 101 

tentaremos adquirir um ônibus grande de viagem, deixando os pequenos para saídas de 102 

curta distância. Disse que já temos autorização do Governo para comprar o ônibus. Disse 103 

que preparamos processo para encaminhar ao Governo para autorização de aquisição de 104 

dois veículos tipo Sprinter. Disse que tentaremos construir mais um estacionamento, mas 105 

esta obra precisa ser licitada. Informou que temos a possibilidade de fazermos aterros em 106 

áreas que precisam, além de adquirir geradores de energia. Disse que os projetos do 107 

estacionamento e aterros estão prontos. Informou que os contratos para manutenção 108 

predial e para a área verde já estão prontos. A Profª Teresa disse que foram submetidos 7 109 

projetos do CCH para a área de Humanidades, havendo grupos de professores, inclusive 110 

entre laboratórios. O Reitor disse que a UENF foi quem mais submeteu neste edital. 111 

Informou que a Profª Sahudy solicitou a compra de dois sistemas de gerenciamento de 112 

redes, que evita a pirataria na rede. O Prof. Arnoldo sugeriu aquisição de no-breaks de 113 

grande potência. O Prof. Paranhos solicitou que a AMPLA seja chamada e que seja 114 

mostrado a esta empresa os equipamentos que possuímos e os problemas que as 115 

oscilações de energia podem causar. O Reitor disse que precisamos registrar estes 116 

problemas e preparar documento para encaminhar à AMPLA. Nada mais havendo a tratar, 117 

o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 15 horas e 45 minutos. 118 

 119 

 120 

 121 

          Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho         Carlos André Pereira Baptista   122 

         Reitor                                                               Secretário ad hoc 123 


