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ATA DA TRICENTÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

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

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

presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – 8 

Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; 9 

Prof. Roberto Weder Franco - Pró-Reitor de Graduação em exercício; 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. Carlos Eurico Pires Ferreira 14 

Travassos – Diretor em exercício do CCTA; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral 15 

Administrativo; Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; 16 

Compareceram como convidados: Prof. Paulo César de Almeida Maia – Diretor da 17 

Prefeitura da UENF; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de 18 

Administração de Projetos; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – Secretário Geral; 19 

Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- 20 

Aprovação da Ata 304; 2- Informes; 3- Calendário Acadêmico 2009; 4- Solicitação de 21 

contratação de pessoal extra-quadro – CI CCT nº 187/08; 5- Projeto de construção da 22 

sede da ADUENF; 6- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a 23 

presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a 24 

minuta da ata da 304ª reunião, sendo aprovada com duas abstenções. Passando ao 25 

item 2 da pauta, o Reitor informou que foi realizada na semana passada a Semana 26 

Acadêmica da UENF. O Prof. Silvério disse que a participação durante a Semana 27 

Acadêmica foi muito boa. Disse que alguns cursos não conseguiram recursos devido a 28 

várias solicitações encaminhadas aos Órgãos de Fomento no mesmo período. O Prof. 29 

Paulo Maia informou que a reforma do Centro de Convenções está quase pronta. O 30 

Reitor informou que está sendo feita adaptação na entrada do Centro de Convenções 31 

para atender à questão da acessibilidade. Informou que está sendo pensado em licitar 32 

uma fundação para administrar o Centro de Convenções, pois teremos dificuldade de 33 

conseguir vagas em concurso para pessoal para trabalhar especificamente no Centro 34 

de Convenções. O Sr. Constantino disse que está tramitando no CONSUNI uma 35 

minuta sobre normas de uso do Centro de Convenções. Disse que foi conseguida com 36 

a Odebrecht, empresa que está fazendo os reparos que foram constatados necessários 37 

no Centro de Convenções, a conciliação da reforma com algumas datas de eventos e, 38 

com isso, aconteceram excelentes eventos neste período e que serviram de 39 

experiência para nós. Disse que precisamos avançar e definir o funcionamento do 40 

Centro de Convenções, pois temos muita indisciplina em relação ao mesmo, e já 41 

recebemos pedidos para o ano que vem. Solicitou aos Pró-Reitores e Diretores de 42 

Centro que façam um balanço em suas unidades sobre os eventos que já ocorreram no 43 

Centro de Convenções e, dentro do possível, que tais informações nos sejam 44 
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encaminhadas até o final de novembro. O Reitor disse que o novo link com a Rede-Rio 45 

já está funcionando e a internet na UENF ficou bem rápida, mas ainda estamos com 46 

problemas com os e-mails, que é causado pelos spams. O Sr. Constantino informou 47 

que está acontecendo no SEST-SENAT o curso “Profissionalização do Gestor Público”, 48 

oferecido pela DGA/GRH aos servidores da Universidade, sendo este apenas um de 49 

vários cursos que foram e estão sendo oferecidos como forma de aperfeiçoamento. 50 

Disse que neste curso citado há servidores de diversos setores e que pretendem 51 

preparar um relatório ao final do mesmo. Solicitou que os Chefes e Diretores ouçam as 52 

demandas que os servidores venham a apresentar. O Prof. Paulo Maia informou que a 53 

nova mesa telefônica já está instalada e brevemente o novo sistema telefônico estará 54 

em funcionamento. Disse que quando estiver funcionando poderemos fazer ligações 55 

entre todo o Governo usando apenas os cinco últimos dígitos, havendo assim uma 56 

grande redução nos custos. O Prof. Edson disse que na reunião passada foi discutida 57 

a questão do CT-Infra e ontem aconteceu uma reunião onde essa questão avançou um 58 

pouco. Disse que o principal ponto destacado na reunião é a expansão da área de 59 

pesquisa. Informou que os Diretores farão levantamentos das demandas de espaço 60 

físico em seus Centros. Disse que depois serão verificados outros pontos, mas 61 

privilegiando sempre as prioridades. Disse que ficou claro na reunião que o interesse é 62 

institucional. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor disse que o calendário acadêmico 63 

de 2009 será apreciado na reunião do Colegiado Acadêmico na próxima sexta-feira. 64 

Passando ao item 4 da pauta, o Reitor disse que essa questão é um problema que 65 

envolve toda universidade. Disse que o Prof. Priimenko fez uma avaliação do 66 

quantitativo de servidores que saíram do LENEP nos últimos 10 anos. Disse que o 67 

documento foi encaminhado pela Diretoria do CCT à Reitoria e trouxemos para ser 68 

debatido no COLEX. Disse que temos perdido muitos técnicos de nível médio e 69 

acredita que as saídas são provenientes de aprovações em concursos públicos. Disse 70 

que precisamos cobrar do Governo a abertura de concursos públicos para, pelo menos, 71 

repormos as perdas dos últimos anos. O Prof. Stumbo disse que o Prof. Priimenko 72 

prevê a paralisação de atividades de alguns setores por falta de pessoal, tanto 73 

especializado, como administrativo e de informática. O Reitor disse que estamos 74 

preparando levantamento de pessoal por laboratório. Disse que precisamos discutir 75 

com que base será definida a quantidade de servidores necessários para cada setor. O 76 

Prof. Arnoldo disse que no CBB essa discussão tem ocorrido há bastante tempo e na 77 

última reunião do Colegiado de Centro o tema voltou à pauta através de relato do Prof. 78 

Vilmar, que disse que em seu laboratório sairão cinco servidores. Disse que cabe uma 79 

discussão em nível de Universidade e precisamos lutar com todos os argumentos que 80 

pudermos. Disse que precisa ser feita avaliação numérica, com levantamento de 81 

quantos servidores de nível elementar, fundamental e demais níveis há na 82 

Universidade, sendo tais dados importantes para o Governo e para nós. Sugeriu um 83 

work-shop para debater o assunto, buscando medidas para minimizar esse problema. 84 

O Prof. Silvério disse que temos que batalhar junto ao Governo pelo menos a 85 

reposição de pessoal. Disse que se alguns serviços puderem ser terceirizados, 86 

disponibilizaríamos alguns servidores para outras atividades. O Prof. Marco Antonio 87 

disse que existem funções que não podem ser terceirizadas. O Prof. Abel disse que a 88 
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questão da reposição é de médio a longo prazo, mas a situação do LENEP é de 89 

estrangulamento. O Reitor disse que se o COLEX assim decidir, perguntaríamos ao 90 

Secretário de Planejamento, caso tenhamos verba de projeto, se autorizaria 91 

contratação temporária, através de seleção. Disse que o número de alunos atendidos 92 

pelo laboratório é um indicador e a produtividade pode ser outro indicador, que não é 93 

fácil. Disse que com os indicadores preparados, apresentaríamos ao Governo a 94 

necessidade de reposição. Disse que serão preparados os números de carga horária 95 

de 2007 e de professor e servidor por laboratório. O Sr. Constantino disse que 96 

estamos exercitando a essência da Universidade. Disse que este tema, principalmente 97 

avaliação, é polêmica, mas já temos alguns exemplos que o tempo nos apresentou. 98 

Disse que a CAPES teve um problema no passado sobre como avaliar um professor. 99 

Disse que hoje temos o CNPq e a CAPES com uma maneira de avaliar que tem seu 100 

apoio. Disse que as avaliações chegam fácil ao perfil que se deseja. Disse que 101 

estabelecemos critérios para distribuição de recursos e devemos definir conforme 102 

definimos para a distribuição dos recursos. Sugeriu que os Diretores se baseiem nos 103 

critérios utilizados para os recursos. Disse que uma coisa que precisa ser debatida é a 104 

questão das licenças médicas. O Reitor informou que o Governo está tentando 105 

terceirizar a perícia médica. Passando ao item 5 da pauta, o Reitor disse que se trata 106 

de documento da Profª Andréa Arnoldt, presidente da ADUENF, sobre espaço para 107 

construção da sede da referida entidade. Disse ser contrário ao quantitativo de espaço 108 

solicitado onde consta, inclusive, campo de futebol e churrasqueira, sendo basicamente 109 

um clube. Disse que gostaria de discutir para encaminhar ao CONSUNI. Disse que é 110 

difícil explicar uma demanda corporativa de área dentro do campus da Universidade. 111 

Disse que concordando com esta demanda, não teríamos como negar outras 112 

solicitações de associações e sindicatos. Disse que é interessante construir a sede, 113 

mas precisa ficar claro que o espaço é da UNEF e cedido temporariamente para uso da 114 

ADUENF. Sugeriu responder à ADUENF que entre em contato com o Prof. Paulo Maia 115 

para que haja entendimento em relação à construção da sede administrativa. O Sr. 116 

Constantino disse que a natureza da parceria deverá ser definida pelo Jurídico. Disse 117 

que é a primeira vez que a UENF se vê diante de uma parceria como esta. Informou 118 

que irá responder à Profª Andréa com base no que foi decidido neste Colegiado para 119 

construção de uma sede administrativa da ADUENF e que os critérios técnicos devem 120 

ser definidos com o Prof. Paulo Maia. A Profª Teresa disse que é importante rever o 121 

processo para verificar o espaço que foi cedido, pois é importante o entorno do projeto, 122 

com arborização inclusive. Passando ao item 6 da pauta, o Reitor informou que 123 

recebeu CI do Chefe do Hospital Veterinário colocando funcionário à disposição. A 124 

Profª Teresa disse que, sobre o espaço da ASTRAN no CCH, existe demanda 125 

concreta do Centro em relação a este espaço. Disse que o prédio é do CCH no 126 

conceito de sua construção e é justo que o espaço seja do Centro. Disse que neste 127 

momento o Centro precisa de setor de apoio pedagógico para inclusão social e área de 128 

vivência, transformar o projeto de acessibilidade em pesquisa, espaço para impressora 129 

braile, espaço para cadeirantes e espaço para educação infantil. Disse que chegou o 130 

momento de expansão e há projeto para novos cursos e laboratórios. Disse que aquele 131 

espaço atenderá ao CCH e solicitou esta discussão como ponto de pauta. O Prof. 132 
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Arnoldo disse que a solicitação é plenamente meritória, mas o Projeto de 133 

Acessibilidade caberia mais através do Projeto FINEP. Disse que no CBB o CEDERJ 134 

tem prejudicado as atividades de um laboratório do Centro e já foi prometida a sua 135 

retirada do local. Disse que a demanda por espaço, frente a novas contratações de 136 

professores, ficará crítica. Disse que houve crescimento do Centro e diminuição de 137 

espaços, havendo um laboratório com a metade do espaço desativado e equipamentos 138 

parados em virtude de vazamento de água. Solicitou que o tema seja colocado em 139 

pauta. O Prof. Silvério disse que é uma grande oportunidade através do Projeto 140 

FINEP que se tenha um prédio próprio para a área de acessibilidade. O Reitor disse 141 

que precisamos discutir se há espaços ociosos nos Centros e, se houver, até quando 142 

ficarão fechados. O Prof. Stumbo disse que no CCT também enfrenta problemas com 143 

a chegada de novos professores e a falta de espaços. Disse, em relação ao Projeto 144 

FINEP, que devemos verificar a questão dos cursos recém criados e que estão em 145 

formação, precisando ainda de muitas coisas. O Reitor disse, em relação ao Projeto 146 

FINEP, que a forma trabalhada ano passado deve ser seguida e poderá resolver 147 

problemas importantes. Disse que precisamos de prédios de pesquisa e melhorar a 148 

ambientação das salas de aula atuais. Disse que precisamos de salas de aula 149 

padronizadas e podemos trabalhar o Projeto FINEP para a construção de quatro novos 150 

prédios. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião 151 

às 17 horas. 152 

 153 

 154 

 155 

          Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho         Carlos André Pereira Baptista   156 

         Reitor                                                               Secretário ad hoc 157 


