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ATA DA TRICENTÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e oito, foi realizada na sala de 5 

reuniões da Reitoria, às 14 horas, a tricentésima sétima 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. Luis Cesar Passoni – Diretor em exercício do CCT; 13 

Profª Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do CCH; Prof. Hernán Maldonado Vásquez – 14 

Diretor do CCTA; Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; 15 

Compareceram como convidados: Prof. Paulo César de Almeida Maia – Diretor da 16 

Prefeitura da UENF; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de 17 

Administração de Projetos; Prof. André Lacerda de Abreu Oliveira – Chefe do Hospital 18 

Veterinário; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da 19 

seguinte pauta: 1- Aprovação da Ata 306; 2- Informes; 3- Enquadramento de servidores; 20 

4- Edital FINEP/CT-Infra 2008; 5- Assuntos Diversos. O Prof. Abel iniciou a reunião 21 

agradecendo a presença de todos. O Prof. Edson solicitou a inversão dos itens 3 e 4 da 22 

pauta. A solicitação foi aceita. Passando ao item 1 da pauta, o Prof. Abel colocou em 23 

apreciação a minuta da ata da 306ª reunião, sendo aprovada com uma abstenção. 24 

Passando ao item 2 da pauta, o Prof. Silvério informou que esteve reunido com 25 

Juliana Rangel, Coordenadora dos Projetos Especiais e Saúde Comunitária do 26 

programa PETROBRAS Mosaico Terra. Disse que foi apresentado um CD com os 27 

projetos da UENF e discutida a ampliação do Programa, que seria focada na 28 

Agricultura Familiar. O Prof. Abel informou que o Comitê Gestor do Núcleo de Campos 29 

Marítimos terá a última reunião do ano, onde se discutirá a ampliação dos 30 

investimentos nas linhas de pesquisa. O Prof. Silvério informou que se reunirá na 31 

próxima quarta-feira, 17 de dezembro, com Eduardo Crespo, que será indicado 32 

Presidente do FUNDECAM no próximo Governo Municipal. O Reitor informou que 33 

haverá na próxima quarta-feira reunião do Conselho Curador e, também, reunião na 34 

ALERJ onde será discutido o orçamento da UENF. A Profª Lílian informou que está 35 

sendo fechada a última Câmara Temática do ano e pediu licença para se ausentar 36 

desta reunião para participar da referida Câmara. Informou que das três Câmaras, esta 37 

última foi a que teve quorum. O Reitor informou que acontecerá nesta quarta-feira, 17 38 

de dezembro, a diplomação do novo Governo Municipal e Câmara Legislativa. Informou 39 

que o Prof. Ronaldo Paranhos irá representá-lo. O Prof. Edson informou que temos 40 

incentivado a internacionalização da UENF. Disse que há possibilidade de cooperação, 41 

sendo duas com o Japão e uma com a Itália. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor 42 

disse que a Comissão de Avaliação entendeu que para progressão só é preciso 43 

apresentar os documentos necessários para chegar ao final do nível. Disse que há 44 
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servidor que já foi enquadrado anteriormente através de outra regra. Disse que deve 45 

haver entendimento coletivo da Universidade neste sentido. O Prof. Silvério disse, 46 

sobre a regulamentação de leis, que às vezes o entendimento é complicado. Disse que 47 

alguém entender que pela atual Portaria para as avaliações os servidores devem voltar 48 

ao início do nível para depois ser avaliado é complicado, quando inclusive haveria 49 

regressões. O Prof. Passoni sugeriu que os processos atuais sejam apensados aos 50 

processos anteriores, para que, dessa forma, constem todos os documentos em um só 51 

processo. O Reitor precisou se ausentar da reunião, e o Prof. Abel assumiu a 52 

presidência da mesma. O Prof. Maldonado disse que se preocupa, pois há 70% de 53 

Professores Associados e nem todos passarão para Titulares juntos e sugeriu que se 54 

pense, conforme as Instituições Federais, em uma faixa intermediária entre Associados 55 

e Titulares. O Prof. Edson disse que um complicador para essa proposta é o número 56 

de diferentes salários que já temos, com 20 níveis de Professores Associados e 10 57 

níveis de Professores Titulares. Disse que precisamos discutir as demandas, sobre 58 

Professores Associados com mérito para ser Professor Titular e possibilidade de 59 

concurso. O Prof. Passoni disse que é preciso discutir critérios quantitativos de 60 

qualidade, proporção entre Titulares e Associados, número de horas/aula e número de 61 

alunos. Disse que a discussão é importante para termos um horizonte de onde 62 

queremos chegar. Passando ao item 4 da pauta, o Prof. Edson informou, sobre os 63 

projetos FINEP anteriores, que está sendo feito esforço para fechá-los. Disse que há 64 

três abertos, e sobre o de 2007, em torno de R$ 2.368.000,00 (dois milhões, trezentos 65 

e sessenta e oito mil reais), foram feitas correções pela FINEP que nos encaminhou 66 

para ser assinado e devolvido, quando então aguardaremos o depósito. Disse que 67 

sobre o novo Projeto FINEP foram realizadas reuniões com os Diretores de Centro. O 68 

Prof. Logullo disse que hoje temos em curso três Projetos FINEP. Disse que 69 

finalizamos um, sob coordenação da UENF. Disse que dos três em curso, um 70 

coordenado pela FUNDENOR está em fase final. Disse que se reuniu com a 71 

FUNDENOR e está sendo feito o encerramento, e o que há, ainda, são basicamente 72 

resíduos. Disse que há dois projetos administrados pela FUNARB, um coordenado 73 

pelos professores Gonçalo, Carlos Augusto e Arica e o outro coordenado pelos 74 

professores Stumbo, Maldonado, Alexandre Pio e pela falecida Profª Tereza Kpinis. 75 

Disse que estão sendo aguardadas as segundas parcelas destes dois projetos, após o 76 

envio dos relatórios e das correções realizadas. Disse esperar que até o início de 2009 77 

seja finalizado o da FUNDENOR. O Prof. Silvério perguntou se pode ser adquirido 78 

veículo com os resíduos. O Prof. Logullo respondeu que sim, sendo complicado 79 

apenas quando é solicitada mudança de rubrica. Disse que o Projeto FINEP de 2008 80 

tem uma diferença, que o valor que pode ser solicitado dependerá do número de 81 

pesquisadores doutores. Disse que até o ano passado era R$ 12.000,00 por 82 

pesquisador e agora passou para R$ 18.000,00. Disse que a estimativa para este ano 83 

é o envio de um projeto de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Informou que o 84 

Governo Federal liberou R$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de reais) 85 

para os Projetos FINEP. Disse que o prazo para envio das propostas, neste ano, é 19 86 

de março e que consta no edital que o projeto deve ser voltado para o desenvolvimento 87 

institucional. Sugeriu que agora trabalhemos a questão de prédios e laboratórios 88 
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voltados à pesquisa. O Prof. Edson disse que em reunião com os Diretores de Centro, 89 

ficou resolvido que os mesmos detectariam as demandas de espaços para pesquisa 90 

nos Centros. Disse que recebeu informação de retorno do Prof. Maldonado. O Prof. 91 

Logullo disse que pode ser montado Laboratório que atenda a mais de um Centro e tal 92 

caminho pode ser feito em relação a equipamentos. O Prof. Edson disse que com as 93 

demandas dos Centros trabalharemos qual projeto deveremos montar. O Prof. 94 

Passoni disse que o Conselho de Centro do CCT concluiu que no Centro o problema 95 

são as Ciências Básicas e resolveram dar ênfase a essa questão. Disse que há, 96 

também, questões do LEPROD e LECIV. Disse que foi discutido que é importante 97 

debater os critérios para distribuição de espaço físico. Disse que é interessante verificar 98 

como está a distribuição real de espaço físico para que os recursos sejam aplicados 99 

em áreas que mais necessitam. O Prof. Logullo disse que se preocupa com a 100 

definição das prioridades e que precisamos da figura do Diretor defendendo sua 101 

unidade e suas particularidades. Disse que seria interessante uma comissão nos 102 

Centros e que o Diretor trouxesse os resultados para a reunião. O Prof. Edson disse 103 

que precisamos saber a demanda de espaço das unidades e, a partir daí, verificar o 104 

melhor encaminhamento. O Prof. Passoni disse que o LCQUI tem 19 docentes, 105 

ocupando 636 m2 de espaço de pesquisa, sendo 176 m2 de gabinete e o restante 106 

laboratório de pesquisa. Disse que muitos laboratórios estão em prédios de CIEP que 107 

são inadequados. Disse que há um débito de 500 m2, mas com o realocamento de todo 108 

laboratório seriam necessários 1100 m2, com a liberação do espaço no CIEP para 109 

salas de aula. Disse que o LCFIS discutiu sobre espaço para equipamentos de 110 

pesquisa, sejam novos ou subutilizados por falta de espaço. Disse que o total da 111 

demanda são 300 m2. Disse que a área ocupada hoje é de 310 m2. Disse que o 112 

LCMAT vai mais em função da implementação da computação. Disse que há o projeto 113 

do Núcleo de Tecnologias Computacionais. Disse que há necessidade de espaço para 114 

pessoal da computação, com prédio de 4 andares, com total de 1330 m2. Disse que o 115 

LEPROD solicitou espaço para gabinetes de professores, pois hoje os gabinetes têm 5 116 

m2 cada e querem ampliar para 9 m2, totalizando a necessidade de 108 m2. Disse que 117 

há demanda de espaço para laboratório de computação para pesquisas do LEPROD, 118 

gabinetes para Pós-Graduação, no total de 108 m2. Disse que há demanda de sala 119 

para trabalhos de alunos de Pós-Graduação, no total de 30 m2. Disse que o total da 120 

demanda é de 646 m2. Disse que o LECIV solicitou 100 m2 para laboratório. O Sr. 121 

Constantino disse que o ideal é que os demais Centros apresentem as demandas 122 

conforme fez o CCT. O Prof. Maldonado disse que discutiu amplamente no CCTA. 123 

Disse que a demanda de prédio para as Engenharias Agrícola e de Alimentos é de 500 124 

m2 para cada Engenharia. Disse que a necessidade seria muito maior, mas na próxima 125 

oportunidade seria ampliada a demanda. O Prof. Logullo disse que é importante nos 126 

embasarmos na pesquisa e as questões técnicas viriam depois. A Profª Teresa disse, 127 

em relação ao CCH, que a questão não está consolidada. Disse que foi encaminhado 128 

documento ao COLEX solicitando espaço para o CCH, o que já explicita algumas 129 

demandas. Disse que com o Projeto de Acessibilidade ampliaríamos para a parte de 130 

Educação Inclusiva, atendendo as licenciaturas existentes e as novas que são 131 

pensadas. Disse que se pensa em Empresa Júnior e Laboratório de Gestão de 132 
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Políticas Públicas, assim como Laboratório de Línguas. Disse, sobre Educação 133 

Inclusiva, que haveria necessidade de espaço exclusivo para a Acessibilidade, assim 134 

como espaço para impressora Braile e softwares de interação com deficientes visuais. 135 

Disse que a Acessibilidade extrapola a Universidade e os alunos em geral poderiam ter 136 

aulas de Educação Inclusiva. Disse que há, também, produção de material didático 137 

específico. Disse que a demanda seria para um espaço de 500 a 800 m2, onde só a 138 

Acessibilidade demandaria 100 m2. Disse que o Laboratório de Línguas também 139 

atenderia as pessoas deficientes e que outro projeto incluído seria o Áudio Visual e 140 

reforma da Multimídia. O Prof. Edson disse que com as informações aqui passadas 141 

irão analisar e solicitar outros indicadores que forem necessários. O Prof. Arnoldo 142 

disse que nas discussões do CBB, a prioridade é viabilizar o novo Laboratório ligado às 143 

áreas Farmacológica e da Saúde. Disse que a idéia é que o prédio fosse próximo ao 144 

Hospital Veterinário, onde futuramente seria um Centro Universitário da Saúde. Disse 145 

que seria um Centro forte, englobando medicina veterinária e humana e que é uma 146 

área de grande demanda social. Disse que o projeto final está quase consolidado e no 147 

início do próximo ano será colocado para toda Universidade. Disse que há demanda de 148 

absorção de 5 professores da área de farmacologia. Disse que a idéia é que a área a 149 

ser construída seja um Centro Multidisciplinar. Enfatizou que precisamos trabalhar para 150 

estabelecer áreas para a saúde, com viés para a área farmacológica. Disse que outra 151 

proposta é a idéia de trabalhar Ciência dos Materiais com a Biologia. Disse que seriam 152 

as duas prioridades e se pensa em uma área em torno de 540 m2. O Prof. Logullo 153 

disse que a importância da Biologia para as Ciências dos Materiais foi apresentada no 154 

Encontro de Reitores com instituições japonesas, e foi de impressionar. O Prof. 155 

Maldonado disse que a questão da multidisciplinaridade é importante por que sozinhos 156 

não caminhamos. O Prof. Paranhos disse que em reuniões há discussões sobre 157 

expansão, por exemplo, da conservação de energia. Disse que tem procurado trabalhar 158 

com Agência de Inovação, sobre propriedade intelectual, patentes e necessitam de 159 

espaços físicos para este fim. O Prof. Edson disse que precisamos desse conjunto de 160 

demandas para que, ao longo dos anos, e com os Projetos CT-Infra’s, possamos ir 161 

resolvendo tais pendências. O Prof. Logullo disse que os critérios para as análises 162 

serão importantes, e com critérios constantes no edital, as demandas devem ser 163 

baseadas nos mesmos. Passando ao item 5 da pauta, o Sr. Constantino informou que 164 

o Prof. Marco Antonio está trabalhando as questões de processos administrativos e 165 

solicitou que cada Centro indique um servidor para ficar responsável para receber 166 

materiais que estão sendo entregues e serão, também, no período de recesso. Nada 167 

mais havendo a tratar, o Prof. Abel agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 168 

horas e 40 minutos. 169 

 170 

 171 

 172 

          Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho         Carlos André Pereira Baptista   173 

         Reitor                                                               Secretário ad hoc 174 


