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ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e nove, foi realizada na sala de reuniões da 5 

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

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

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

reunião; Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; Profª Lílian Maria Garcia 9 

Bahia de Oliveira - Pró-Reitora de Graduação; Prof. Carlos Jorge Logullo – Pró-Reitor de 10 

Pesquisa e Pós-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 

Aldo Farfan – Diretor em exercício 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; Compareceram como convidados: Prof. Paulo César de 15 

Almeida Maia – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos 16 

– Diretor de Administração de Projetos; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – 17 

Secretário Geral; Prof. André Lacerda de Abreu Oliveira – Chefe do Hospital Veterinário; 18 

Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- 19 

Aprovação das atas 308 e 309; 2- Informes; 3- Concurso Público para Professor; 4- 20 

Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando 21 

ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 308ª reunião, 22 

sendo aprovada com duas abstenções. Colocou em apreciação a minuta da ata da 309ª 23 

reunião, sendo aprovada com três abstenções. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor 24 

informou que acontecerá na próxima quinta-feira a posse do novo Reitor da UEZO, Prof. 25 

Roberto Moura, que é da área de Farmacologia da UERJ. Disse que é importante estarmos 26 

presentes para representar a UENF. Informou que toma posse nesta quarta-feira o novo 27 

Presidente da FAETEC. O Prof. André informou que foi eleito, durante o VIII Congresso 28 

Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária, ocorrido em dezembro de 2008 em 29 

Recife, como o 1º Presidente do Estado do Rio de Janeiro do Colégio de Veterinária. Disse 30 

que o nome da UENF com certeza irá capitanear os eventos do referido Colégio. O Reitor 31 

disse que está de posse da lista de servidores da UENF inadimplentes com a FAPERJ. 32 

Disse que alguns não trabalham mais na Universidade. Disse que há professores com 33 

problemas de inadimplência devido a R$ 400,00 e que isso negativa o servidor em diversos 34 

instrumentos. Informou que recebeu do Prof. Edson Corrêa a lista dos Bolsistas de 35 

Produtividade em Pesquisa do CNPq. Solicitou aos Diretores de Centro que indiquem um 36 

nome de servidor para participar de grupo de trabalho que será criado para tentar 37 

diagnosticar problemas da máquina administrativa da UENF. Disse que farão parte do 38 

grupo servidores da DGA, Diretorias e diferentes secretarias e que o mesmo tem como 39 

meta melhorar o trânsito de informações entre os diversos setores. Disse, ainda, que a 40 

criação do referido grupo é uma sugestão dos servidores. O Prof. Silvério informou que o 41 

grupo que cuida do programa DST/AIDS fará um serviço de conscientização na praia de 42 

Farol de São Thomé no próximo sábado, dia 7 de fevereiro. Disse que serão distribuídos 43 

materiais de divulgação da UENF. Solicitou que sejam verificadas as caixas d’água e 44 

calhas para evitar focos de mosquitos da dengue. A Profª Lílian informou que foram 45 

iniciadas as matrículas do vestibular. Disse que já há um mapa das licenciaturas. Informou 46 
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que a partir do próximo dia 12 teremos o resultado do vestibular em separado da UENF. 47 

Disse que, se aprovados, é pensamento inserir os Cursos de Engenharia de Alimentos, 48 

Farmácia e Administração no vestibular em separado, assim como as licenciaturas. O Prof. 49 

Arnoldo disse que, em relação ao Curso de Farmácia, a perspectiva é interessante, mas 50 

audaciosa. Disse que a parte burocrática poderá ser desenrolada, mas em relação à parte 51 

acadêmica não podemos começar o Curso sem garantir qualidade para quem ingressa. 52 

Disse que o maior desafio a enfrentar será obter a abertura de vagas para novos 53 

professores nas áreas de farmácia e química, explicando que este seria o primeiro curso 54 

de graduação específico da área de saúde humana e que não dispomos de especialistas 55 

nesta área para suprir a demanda prevista, nem mesmo para os primeiros semestres da 56 

matriz curricular proposta. O Prof. Logullo disse que isso pode ser contornado com a 57 

Bolsa de Recém-Doutor. Disse que há perspectiva de demanda maior este ano para a 58 

referida bolsa. A Profª Lílian disse que as discussões devem ocorrer para evoluirmos nas 59 

questões. Disse, por exemplo, que o vestibular em separado foi audacioso e deu certo. 60 

Disse que em visita à UERJ, os membros da Comissão do Vestibular se assustaram com 61 

os desafios que enfrentariam para efetivar o vestibular da UENF, mas mantiveram a idéia e 62 

o vestibular deu certo, tanto que a Câmara de Graduação concluiu que as licenciaturas 63 

devem passar para o vestibular em separado. Informou que será feita moção de 64 

reconhecimento à Comissão do Vestibular e à ASCOM pelo esforço empregado para o 65 

sucesso do vestibular em separado. O Prof. Arnoldo disse que o CBB fará tudo que for 66 

possível para que o processo de consolidação e aprovação do projeto definitivo do Curso 67 

possa ser concluído no tempo mais breve possível, mas enfatizou que é preciso que este 68 

embrião seja bem preparado para que o organismo nasça sem defeitos graves. O Reitor 69 

disse que a UENF tem hoje, em qualquer indicador, Cursos que estão na ponta no Brasil. 70 

O Prof. Silvério disse que a criação dos três Cursos foi debatida pertinentemente nos 71 

Centros e agora devemos avançar na questão. O Prof. Abel informou que na última sexta-72 

feira, no CNPq, foram criados três novos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia para 73 

o Estado do Rio de Janeiro e a UENF está inserida. Disse que são dois presididos pela 74 

UFRJ e um pela UERJ. Disse que o Instituto presidido pela UERJ foi preparado 75 

conjuntamente com a UENF. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor disse que será levado 76 

ao Colegiado Acadêmico e Conselho Universitário proposta de possibilidade de incluir 77 

prova escrita nos concursos da UENF, caso seja determinado pelo Tribunal de Contas do 78 

Estado. Propôs incluirmos internamente o modelo para deixarmos pronto. O Prof. 79 

Maldonado disse que devemos aceitar a decisão do Tribunal e passarmos a aplicar a 80 

prova escrita. Passando ao item 4 da pauta, o Reitor disse que há um processo do CCT 81 

solicitando a prorrogação da cessão, pela UERJ para a UENF, da servidora Lilian Ferreira 82 

Chaves. Disse que a servidora atua no CCT e é solicitado mais três meses de cessão. A 83 

solicitação foi aprovada. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e 84 

encerrou a reunião às 15 horas e 40 minutos. 85 
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 88 

          Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho         Carlos André Pereira Baptista   89 

         Reitor                                                               Secretário ad hoc 90 


