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ATA DA TRICENTÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e oito, foi realizada na sala de 5 

reuniões da Reitoria, às 14 horas, a tricentésima quarta 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. Edson 10 

Correa da Silva – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Silvério de Paiva 11 

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

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

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; Sr. Carlos André 18 

Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Colação de grau; 19 

2- Aprovação da Ata 303; 3- Informes; 4- Transferência de bens – CI CCT/LCFIS nº 20 

095/2008; 5- Recesso natalino; 6- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião 21 

agradecendo a presença de todos. Conforme item 1 da pauta, foi realizada colação de 22 

grau em separado de dois formandos do Curso de Engenharia de Produção. Passando 23 

ao item 2 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 303ª reunião, 24 

sendo aprovada. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor externou a satisfação pelo 25 

sucesso da II Semana do Servidor da UENF. Disse que é um evento que contribui na 26 

formação dos servidores. Disse que foi encerrado com a bela apresentação da 27 

Orquestra Sinfônica Jovem Mariuccia Iacovino, ligada ao Centro de Cultura Musical de 28 

Campos. Informou que o Centro de Cultura Musical de Campos solicitou o Centro de 29 

Convenções para duas apresentações em dezembro, com Concerto de Natal. Disse 30 

que tais eventos são importantes por que trazem cultura para dentro da Universidade. 31 

Informou que há demandas de servidores que solicitam atividades que venham a 32 

proporcionar relaxamento e integração. Informou que o Restaurante Universitário foi 33 

licitado por R$ 3.900.000,00, com redução de 20% do valor estimado. Disse que o 34 

pagamento dos serviços pelo Governo tem proporcionado o interesse de prestadores 35 

de serviços nas licitações que ocorrem na instituição. Informou que foram liberadas três 36 

salas na Casa de Cultura Villa Maria para que ocorra a transição na Prefeitura de 37 

Campos. Disse que é papel da instituição fazer o elo durante este processo. Informou 38 

que recebeu o Prefeito eleito de Italva, durante audiência solicitada pelo mesmo. Disse 39 

que em Italva há uma fazenda do Estado que precisa ter um melhor aproveitamento, 40 

podendo ser realizadas parcerias para este fim. Disse que a referida fazenda possui 41 

infra-estrutura bem favorável aos nossos cursos. Informou que o município de 42 

Quissamã está construindo um Centro de Treinamento vinculado à cana-de-açúcar, 43 

desde melado ao biocombustível. Disse que esteve reunido com o Diretor do 44 
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CENPES/PETROBRAS, que informou, sobre Quissamã, que não faz parceria 45 

diretamente com municípios, mas sim através do envolvimento de uma instituição como 46 

a UENF. Informou que está acontecendo a Semana Acadêmica da UENF, e neste ano 47 

foi unificada. O Prof. Silvério disse que o auditório principal do Centro de Convenções 48 

esteve cheio durante a cerimônia de abertura da Semana Acadêmica. Disse que a 49 

participação dos alunos está muito boa e que ao final do evento será feita uma 50 

avaliação sobre esta primeira Semana Acadêmica unificada. O Reitor disse que o ideal 51 

era que ao final desta Semana Acadêmica as comissões organizadoras de cada curso 52 

já fossem formadas com pensamento no evento do ano que vem. O Prof. Edson disse 53 

que devemos começar a pensar no próximo CT-Infra. Disse que no Fórum de Reitores 54 

que acabou de participar esteve presente um representante da FINEP. Disse que o 55 

lançamento do CT-Infra 2008 será feito em dezembro, com prazo até março de 2009. O 56 

Reitor disse que é importante trabalharmos essa questão já a partir de novembro, por 57 

que o prazo é março e os meses de janeiro e fevereiro são períodos de férias, com 58 

muitos professores ausentes do campus. Disse que podemos pensar na construção de 59 

prédios próprios para laboratórios, liberando os atuais espaços ocupados pelos 60 

laboratórios para salas de aula. O Prof. Edson informou que o edital deverá ser da 61 

ordem de R$ 300.000.000,00. Disse que, em relação ao decreto do Governador sobre 62 

convênios, a contrapartida da instituição não sendo financeira não há problemas. O 63 

Prof. Arnoldo sugeriu a construção do Espaço para Divulgação e Popularização da 64 

Ciência. O Prof. Stumbo sugeriu construir espaço para estocagem de produtos 65 

controlados. O Prof. Marco Antonio sugeriu que se trabalhe a questão da informática, 66 

com prédio para centralizar todos os setores. O Prof. Maldonado disse que gostaria de 67 

consultar o Conselho de Centro do CCTA para que este apresente suas propostas. O 68 

Sr. Constantino disse que estamos levantando quais atividades e ações podem ser 69 

inseridas no próximo CT-Infra. Disse que gostaria de incluir mais uma demanda, que é 70 

a carência da UENF de ter seu arquivo. Disse que o arquivo é importante, por que 71 

temos falta de espaço para arquivamento de documentos, com alguns quase se 72 

deteriorando. Sugeriu que em novembro seja feita essa análise do CT-Infra e através 73 

da mesma seja contemplado um plano diretor para a UENF. O Reitor alertou que o 74 

prazo final para envio de APQ1 é 30 de novembro. O Prof. Silvério informou que, 75 

sobre a regulamentação do Plano de Cargos e vencimentos, as Comissões têm sido 76 

pressionadas pelos servidores. Disse que o que falta para as avaliações serem feitas 77 

são os critérios que devem ser estabelecidos pelas Comissões. Passando ao item 4 da 78 

pauta, o Reitor disse que precisamos regulamentar a questão de transferência de bens 79 

da UENF para outra instituição. Informou que o CNPq permite desde que as duas 80 

instituições estejam de acordo e a Universidade precisa decidir essa questão. O Prof. 81 

Stumbo informou que esta solicitação encaminhada ao COLEX ainda não foi apreciada 82 

no Conselho de Centro do CCT. O Prof. Edson disse que a questão é saber se alguém 83 

da instituição usaria o bem. Disse que deveria ser perguntado primeiro ao laboratório 84 

se há interesse por parte de alguém na utilização do bem patrimonial, depois seria 85 

perguntado ao Centro e, por fim, à instituição como um todo. O Reitor disse que a 86 

FAPERJ não permite a transferência de um bem de uma instituição para outra. Disse 87 

que se permitirmos uma transferência sequer, com que base poderia ser negada outra 88 
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demanda que aparecesse. O Prof. Arnoldo disse que concorda com a posição do 89 

Prof. Edson, sendo mais prudente averiguar se alguém da instituição tem interesse no 90 

uso de algum equipamento. Disse que se alguém se interessar pelo uso do 91 

equipamento que fique claro que não será dele e sim irá servir ao Laboratório, ao 92 

Centro ou a Instituição como um todo. Ficou decidido que o documento será 93 

encaminhado ao CCT para ser apreciado no Conselho de Centro. Passando ao item 5 94 

da pauta, foi distribuída aos conselheiros proposta de recesso natalino, com ponto 95 

facultativo nos dias 22, 23, 26, 29 e 30 de dezembro e 02 de janeiro, sendo que os 96 

servidores que aderirem ao recesso deverão compensar estes dias entre janeiro e 97 

março de 2009. A proposta foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, 98 

o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas. 99 

 100 

 101 

 102 

          Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho         Carlos André Pereira Baptista   103 

         Reitor                                                               Secretário ad hoc 104 


