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ATA DA TRICENTÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e oito, foi realizada na Casa de Cultura 5 

Villa Maria, às 14 horas, a tricentésima terceira 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. Carlos Logullo – 9 

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

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

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

Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do 13 

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

Campos – Chefe de Gabinete; Compareceu como convidado: Sr. Carlos André Pereira 15 

Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da Ata 302; 2- 16 

Informes; 3- Normas para constituição e regulamentação de Núcleos; 4- Assuntos Diversos. 17 

O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1 da 18 

pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 302ª reunião, sendo aprovada. 19 

Passando ao item 2 da pauta, o Reitor informou que ocorreu na semana passada a 20 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, sob coordenação do Prof. Silvério, além do VI 21 

Workshop de Extensão. Disse que a UENF recebeu muitas visitas durante o evento e que 22 

o mesmo foi encerrado com a apresentação do Coral Mané Garrincha de estudantes de 23 

Magé. O Prof. Silvério informou que houve participação de cinco municípios, com registro 24 

de 1132 visitantes, entre alunos e professores. Disse que foram apresentados 61 25 

trabalhos, entre pôsteres e apresentações orais, além de eventos culturais. Agradeceu a 26 

colaboração de todos e aguarda para o próximo ano que haja a mesma colaboração. O 27 

Reitor informou que um trabalho de pesquisa feito pelo Serviço Social junto à comunidade 28 

vizinha da UENF, mostrou que a referida comunidade aprovou a construção da cerca no 29 

entorno da Universidade e que a mesma serviu para protegê-los, sendo citado ainda pelos 30 

moradores que existem portões que permitem que entrem no campus. Informou que será 31 

iniciado no dia de amanhã a II Semana do Servidor da UENF, com abertura às 9 horas. 32 

Disse se tratar de um evento importante para o servidor e para a UENF. Informou que na 33 

próxima semana acontecerá a Semana Acadêmica da UENF. Disse que quem viabiliza o 34 

evento são os alunos, sendo um evento de caráter pedagógico. Disse que é um evento 35 

importante e com a participação de diversos cursos. O Prof. Arnoldo observou que para 36 

estes eventos são solicitados suportes financeiros às empresas, mas não solicitam que 37 

profissionais destas empresas venham apresentar seminários. Disse que é preciso tirar a 38 

importância do viés financeiro e que podem ser encontradas pessoas estratégicas nas 39 

empresas, que poderiam vir custeadas pelas mesmas. O Prof. Logullo disse que seria 40 

importante neste evento que os alunos apresentassem trabalhos. O Reitor disse que é um 41 

evento que tem que estar a cargo dos Coordenadores de Cursos. O Prof. Silvério disse 42 

que os alunos estão tendo dificuldades na obtenção de recursos, sob alegação pelas 43 

empresas de que a crise financeira impede o financiamento. Solicitou que as Diretorias 44 

disponibilizem recursos para apoiar o evento. O Prof. Maldonado disse que quando as 45 

Semanas Acadêmicas eram separadas era mais fácil administrar, inclusive a questão de 46 
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empréstimo de data-show. O Sr. Constantino disse que precisa haver um trabalho 47 

didático pelos Coordenadores de Cursos, sobre quais demandas e quais trabalhos 48 

precisam ser feitos e, sobretudo, remover a idéia de que o Reitor é que tem que resolver 49 

todas as questões. O Reitor disse que os alunos têm proporcionado nas últimas Semanas 50 

Acadêmicas momentos muito ricos para a Universidade. Disse que os grupos de alunos 51 

envolvidos nas organizações são muito pequenos. Disse que os professores deveriam 52 

cobrar dos alunos a participação no evento. Informou que hoje serão abertos os envelopes 53 

da licitação do Restaurante Universitário. Informou que a obra do estacionamento do 54 

Centro de Convenções será iniciada e que a obra na Casa de Cultura Villa Maria já 55 

começou. Informou que a quadra está sendo reformada e será construído campo de 56 

grama. Informou que a manutenção predial já está começando, com reforma dos banheiros 57 

e que o reboque-tanque já está sendo utilizado no abastecimento das máquinas. Disse que 58 

o Espaço de Convivência será licitado, com espaço para TV e mesas de jogos. Informou 59 

que está sendo solicitado ao Estado, este ano ainda, R$ 3.000.000,00 para aquisição de 60 

200 aparelhos de ar condicionado tipo Split, quatro vans, um caminhão, um sistema de 61 

proteção à rede de internet, além de geradores de energia, no-breaks e torneiras de 62 

pressão. Disse que o processo para aquisição de um ônibus de grande porte está em 63 

andamento, já havendo autorização do Governo. Informou que o Sr. Derval está com 64 

equipe trabalhando para o funcionamento do ar-condicionado do P4/P5 o mais breve 65 

possível. O Prof. Logullo informou que a FINEP está trocando o contrato referente ao 66 

último edital, para que seja feita a assinatura. Disse que foi preciso alterar a questão das 67 

contra-partidas, pois a da UENF não pode ser financeira. Disse que estamos aguardando o 68 

retorno do contrato para a assinatura. O Reitor disse que em reunião com os Secretários 69 

de Ciência e Tecnologia e de Planejamento, insistiu na questão da reposição salarial, 70 

auxílio-creche, periculosidade e insalubridade. Disse que o Governo assinou plano de 71 

cargos da UERJ. Informou que deixou claro na reunião que a UERJ paga insalubridade, 72 

periculosidade, além de auxílio-creche bem maior que o nosso. Informou que estamos 73 

encaminhando documento aos deputados estaduais sobre o orçamento da UENF. O Sr. 74 

Constantino fez uma análise comparativa dos salários pagos pelas Instituições Federais e 75 

os salários da UENF. A Profª Teresa disse que o CNPq e a FAPERJ cobram produtividade 76 

em suas avaliações. Disse que temos problemas no quesito participação e dedicação. 77 

Disse que precisamos nos preocupar em premiar os que produzem e participam da vida da 78 

universidade, como participação em comissões, aulas ministradas, entre outras atividades. 79 

Disse que poderia haver uma bolsa que premiasse esses profissionais. O Prof. Stumbo 80 

disse que há distorções enormes na quantidade de aulas ministradas na instituição. O 81 

Reitor disse que pode ser feita análise através da tabela de pontuação da ficha de 82 

avaliação funcional, devendo haver valores mínimos, conforme sugestão do Prof. Arnoldo. 83 

O Prof. Roberto disse que somos contratados como professores, mas ministrar aula se 84 

tornou atividade menor, havendo distorções na carga horária de muitos professores. O 85 

Prof. Arnoldo disse que, para receber qualquer premiação, é preciso figurar acima do piso 86 

mínimo estipulado. O Reitor disse que acabou de receber a informação que o Restaurante 87 

Universitário foi licitado. Informou que a equipe de transição da Prefeita eleita solicitou 88 

espaço da instituição para efetuar seus trabalhos. Disse que disponibilizou duas salas na 89 

Casa de Cultura Villa Maria. Disse, ainda, que a alegação apresentada pela equipe de 90 

transição da Prefeita eleita para tal solicitação é que a Universidade é um local neutro. O 91 

Sr. Constantino disse que a UENF, como instituição, se manteve neutra durante todo 92 
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processo eleitoral, no seu pragmatismo desejado e aceitável. O Prof. Maldonado disse 93 

que a UENF cedeu espaço, inclusive, para utilização pela Justiça Eleitoral no dia das 94 

eleições. O Prof. Silvério disse que o Prefeito eleito de Itaocara solicitou audiência com o 95 

Reitor para buscar parcerias. Informou que foi aprovado projeto de residência agrária, do 96 

Ministério da Reforma Agrária, com 10 bolsas. Disse que foi aprovado projeto ligado ao 97 

projeto Rondon, onde seis alunos serão enviados para trabalho na Região Norte do país, 98 

além de dois professores. O Prof. Arnoldo solicitou que seja inserida na pauta da próxima 99 

reunião a questão do transporte na UENF. O Prof. Logullo disse que o CNPq solicitou que 100 

sejam organizados os grupos de pesquisa da instituição, e os que não forem organizados 101 

serão cortados. Informou que temos mais da metade dos grupos na instituição 102 

desatualizados. Passando ao item 3 da pauta, o Sr. Constantino informou que se trata de 103 

processo de regulamentação de Núcleos. Disse que vários questionamentos foram feitos, 104 

sobretudo sobre a natureza dos mesmos. Disse que as normas foram levadas ao COLAC e 105 

aprovadas no CONSUNI. Disse que a ASJUR sugeriu adequações, que analisa não terem 106 

sido bem feitas. Disse, ainda, que foi encaminhado à Procuradoria da SECT e que a 107 

Procuradora fez questionamentos que ainda não conseguimos responder. Sugeriu os 108 

nomes dos professores Stumbo e Arnoldo para a relatoria desta questão. O Prof. Logullo 109 

disse que o Núcleo, ou Grupo de Pesquisa, não pode influenciar na estrutura 110 

administrativa. Disse que considera a questão complicada. O Prof. Stumbo disse que os 111 

Núcleos não são unidades administrativas. O Prof. Arnoldo disse que algumas pessoas 112 

estavam atuando como se os Núcleos fossem unidades administrativas. Disse que o 113 

Núcleo seria criado para captar recursos e, diante disto, a verba e os equipamentos têm 114 

que ir para algum lugar, e que poderia ser decidido pelas unidades gestoras, as quais os 115 

Núcleos estiverem vinculados, o destino dos mesmos. O Reitor disse que se dois 116 

professores de laboratórios distintos adquirem equipamento e os Chefes de seus 117 

Laboratórios não aceitam que o equipamento seja instalado nos referidos laboratórios, os 118 

integrantes do Núcleo, através de recursos, podem até tentar construir local para o 119 

trabalho, mas ao final dos trabalhos os equipamentos e o local construído precisarão ter 120 

um destino definido. Os professores Stumbo e Arnoldo aceitaram a relatoria sobre a 121 

questão dos Núcleos. Passando ao item 4 da pauta, o Prof. Maldonado disse que foi 122 

informado por um servidor que está encontrando dificuldades para comprovar a viagem, 123 

exigência para receber o auxílio transporte. O Reitor disse que há servidores que 124 

informam morar em lugares distantes. Disse que estão sendo tentadas alternativas, pois 125 

alguns vêm de carro, devido ao fato de alguns locais não terem ônibus em determinados 126 

horários. Disse que o problema é a informação de endereços inexistentes. Nada mais 127 

havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas. 128 

 129 

 130 

 131 

          Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho         Carlos André Pereira Baptista   132 

         Reitor                                                               Secretário ad hoc 133 


