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ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos dez 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 primeira reunião ordinária do Colegiado 6 

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

presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-8 

Reitor, que presidiu a reunião; Profª Lílian Maria Garcia Bahia de Oliveira - Pró-Reitora de 9 

Graduação; Prof. Carlos Jorge Logullo – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação em 10 

exercício; Prof. Silvério de Paiva Freitas – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 11 

Comunitários; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus 12 

Peixoto – Diretora do CCH; Prof. Hernán Maldonado Vásquez – Diretor do CCTA; Sr. 13 

Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Compareceram como convidados: 14 

Prof. Paulo César de Almeida Maia – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Antonio Teixeira 15 

do Amaral Junior – Secretário Geral; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. 16 

Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 310; 2- Informes; 3- Concurso para 17 

admissão de professor; 4- Assuntos Diversos. O Prof. Abel iniciou a reunião agradecendo a 18 

presença de todos. Informou que o Reitor está resolvendo assuntos administrativos. 19 

Passando ao item 1 da pauta, o Prof. Abel colocou em apreciação a minuta da ata da 20 

310ª reunião, sendo aprovada com uma abstenção. Passando ao item 2 da pauta, o Prof. 21 

Abel informou que acontecerá na próxima quarta-feira reunião do Conselho Curador na 22 

SECT e na próxima sexta-feira reunião do Conselho Universitário. A Profª Lílian informou 23 

que a Comissão Organizadora do Congresso Internacional sobre Toxoplasma resolveu 24 

prestar uma homenagem à UENF, com oferecimento de uma placa de agradecimento pelo 25 

apoio dado pela Universidade ao evento e por ter sido a hospedeira do Congresso. O Prof. 26 

Amaral disse que, tratando-se de Congresso Internacional, com participantes renomados 27 

de diversas instituições estrangeiras de grande porte, poderia ser divulgado nas referidas 28 

instituições, através de informe, o apoio da UENF ao Congresso. O Sr. Constantino disse 29 

que o Reitor solicitou que fosse informado nesta reunião que o Decreto 41680, de 30 

06/02/2009, abriu crédito suplementar para a Polícia Militar, no valor de R$ 336.459.006,00 31 

para reforço de dotações consignadas. Disse que, pelo referido Decreto, são retirados 32 

recursos de outras fontes, entre elas a emenda parlamentar que concedia R$ 5.000.000,00 33 

para a UENF. Informou que o Reitor está tomando as iniciativas para reverter essa 34 

questão. Informou, também, que os R$ 5.000.000,00 citados acima não têm relação com a 35 

verba do Restaurante Universitário e que a mesma está assegurada. Disse que o que 36 

poderá ser prejudicado é o projeto de Acessibilidade e obras próprias. Informou que, para 37 

licitar alguma obra o orçamento para este fim precisa estar totalmente empenhado. Disse 38 

ainda que, com a crise financeira mundial, já era previsto que pudesse haver situações de 39 

contingenciamento. O Prof. Abel informou que, por ordem do Reitor, foi formada uma 40 

Comissão para estudar a expansão da UENF em Macaé e que a Comissão é formada por 41 

ele, pelo Prof. Valdo Marques e pelo Prof. Priimenko. Disse que estão preparando a 42 

proposta baseados no pensamento de Darcy Ribeiro. Informou que faltam apenas alguns 43 

detalhes para finalizar a proposta. Passando ao item 3 da pauta, o Prof. Abel disse que se 44 

refere à suspensão momentânea dos concursos para professor até que seja definido, pelo 45 

TCE, se é preciso prova escrita. Disse que ficou decidido no COLAC que os 46 
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representantes levariam aos Centros, para discussão, a minuta de edital de concurso. O 47 

Sr. Constantino disse que foi levado ao COLAC minuta de edital de concurso abrangendo 48 

prova escrita. Disse que uma conselheira do CBB solicitou que pudesse levar para 49 

discussão no Centro e foi decidido que, após um prazo para debate nos Centros, será 50 

convocada reunião extraordinária do COLAC para discutir essa questão. Disse que, na 51 

reunião do COLAC, foi levantada por um conselheiro a questão sobre intromissão do TCE 52 

na Autonomia Universitária, mas o Tribunal está apenas cumprindo o seu papel. Disse que 53 

há entendimento da Universidade que a prova escrita deve ser inserida nos editais. Disse, 54 

também, que após a decisão de se levar a questão aos Centros para discussão, foi iniciada 55 

uma discussão informal sobre o tema no COLAC, com apresentações de sugestões 56 

interessantes para melhorar a minuta do edital. O Prof. Silvério disse que a reunião do 57 

COLAC foi boa, dando continuidade aos debates do COLEX. Disse que ficou claro que há 58 

setores e laboratórios que consideram interessante a inserção da prova escrita, 59 

independente da intervenção do TCE. Enfatizou que não pode ser trazida decisão fechada 60 

dos Centros, e sim sugestões para que seja formada a minuta do edital. O Prof. Logullo 61 

observou que, com a entrada na UENF de mais 24 professores, aumentaria em meio 62 

milhão de reais o valor do CT-Infra da FINEP. O Prof. Stumbo indagou sobre o que será 63 

feito em relação aos editais já publicados e com inscrições feitas. O Sr. Constantino disse 64 

que ainda está em negociação e há uma possibilidade de zerar os editais em andamento e 65 

aplicar a prova escrita nos editais seguintes e, também, uma possibilidade da decisão ser 66 

retroativa, tendo que cancelar os editais abertos e refazê-los, inserindo a prova escrita. O 67 

Prof. Maldonado disse que no CCTA a falta da resposta sobre os concursos atrapalha as 68 

áreas que estão sem professor. Disse que tem perdido técnicos e secretárias e, caso saia 69 

grande número de técnicos e não haja reposição, a situação se complicaria muito e isso 70 

causa preocupação. O Prof. Abel disse que vaga para concurso público depende do 71 

Governador e essa questão é um problema do Estado inteiro e não só da UENF. O Prof. 72 

Silvério disse que o Reitor tem tentado, junto ao Governo, a reposição de pessoal. O Prof. 73 

Amaral disse que pode ser tentada uma solução prática intra-Centros, com observação 74 

entre os setores sobre a possibilidade de migração de pessoal. A Profª Lílian disse que há 75 

dinâmica interessante na Inglaterra, com laboratórios que utilizam a mesma mão-de-obra 76 

fazendo uma Central de Atendimento. O Prof. Amaral disse que há esforço na valorização 77 

do servidor, como a publicação da Portaria 009/2008 da Reitoria que, após aprovada, 78 

permitiu enquadramentos e progressões, além de diversos cursos que foram oferecidos 79 

pela Universidade aos servidores. O Prof. Abel disse que a minuta do edital está sendo 80 

trabalhada baseada nas sugestões do COLAC. O Prof. Stumbo sugeriu que a mesma seja 81 

encaminhada aos Diretores de Centro. O Prof. Abel disse que a minuta será encaminhada 82 

aos Diretores para que possa ser discutida nos Conselhos de Centro. Disse que no início 83 

de março poderá ser convocada reunião extraordinária do COLAC para tratar desta 84 

questão. Passando ao item 4 da pauta, o Prof. Logullo disse, sobre o CT-Infra, que estão 85 

elaborando a próxima proposta e foi pensado em um prédio de 10 andares para abrigar 86 

laboratórios, com este próximo FINEP servindo para a construção da base e do primeiro 87 

andar. Disse que foi sugerido na reunião da Comissão que elabora a proposta do próximo 88 

CT-Infra, que a mesma fosse mais conclusiva e com possibilidade de expansão, mas não 89 

em um único projeto. Disse que na reunião da Comissão foi levantada a questão de que o 90 

prédio seria transferido para outras gestões e que há também a questão política. A Profª 91 

Lílian disse que, em novembro passado, participou de reunião do Ministério da Saúde, 92 
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Fundação Bill Gates, Instituto Butantã e FIOCRUZ. Disse que a FIOCRUZ teve a intenção, 93 

através da reunião, de atrair a atenção da Fundação Bill Gates sobre como o Brasil trata a 94 

questão das vacinas. Disse que a UENF participou institucionalmente. Disse que foi 95 

apresentado projeto de estrutura de um prédio com o que pode haver de melhor, 96 

demonstrando de que forma a FIOCRUZ está trabalhando seus projetos. Disse que foi 97 

discutida na Câmara de Graduação e no Fórum da Graduação a carência de laboratórios 98 

de ensino. Disse que faz um ano que discutimos uma unidade onde se concentre 99 

laboratórios e estrutura de videoconferência. Disse que é importante pensarmos em 100 

estrutura onde poderemos centralizar tudo. O Prof. Logullo disse que o CT-Infra tem que 101 

estar voltado para a pesquisa e, com o prédio para abrigar laboratórios, seriam liberados 102 

espaços nos CIEP’s para salas de aula. A Profª Lílian disse que esta discussão tem que 103 

estar em pauta com a importância e seriedade que merece. O Prof. Paulo Maia disse que 104 

a proposta do prédio é simples e com pensamento para 20 anos, vislumbrando o 105 

crescimento da UENF e o aumento no número de alunos. Disse que, ou fazemos a 106 

verticalização, ou estagnaremos. O Prof. Maldonado disse que a preocupação é 107 

importante, mas precisa de respaldo e sugeriu levar o assunto ao CONSUNI. O Prof. 108 

Logullo disse que precisamos nos direcionar, decidindo se vamos empreender a iniciativa 109 

de verticalizar ou se vamos decidir por uma proposta mais simples. A Profª Teresa sugeriu 110 

estrutura modular, em blocos, mas com otimização, fazendo a obra em etapas e com cada 111 

bloco sendo construído independente. Disse ter receio do valor deste FINEP ficar 112 

enterrado na fundação do prédio de 10 andares. Disse que com a estrutura modular 113 

haveria resultado e aplicabilidade melhor. O Prof. Paulo Maia disse que estamos falando 114 

praticamente da mesma coisa e que não seria gasto o valor apenas em fundações. Disse 115 

que a expansão da Universidade precisa ser verticalizada. O Prof. Stumbo disse que a 116 

preocupação é que com o prédio de 10 andares viveríamos constantemente em obras, 117 

porém em quatro módulos a área necessária para a construção e o custo seriam maiores. 118 

O Prof. Paulo Maia disse que um módulo de quatro andares teria fundação tão custosa 119 

quanto o de 10 andares e, pela sugestão apresentada, seriam quatro destes módulos, 120 

tornando o custo grande. A Profª Teresa disse concordar que o assunto deve ser levado 121 

ao CONSUNI. A Profª Lílian indagou sobre levar ao CONSUNI com qual proposta. A Profª 122 

Teresa respondeu que como consulta, pois o valor não atenderá de imediato a demanda 123 

de todos. Disse que é importante consulta e apoio do CONSUNI à proposta do COLEX. O 124 

Prof. Stumbo disse que a obra não será concluída totalmente de imediato e, com aval do 125 

CONSUNI, ficaríamos tranqüilos quanto ao não abandono futuro do projeto. A Profª Lílian 126 

disse que corremos risco de não encaminharmos o projeto à FINEP a tempo. O Prof. 127 

Maldonado disse que em novembro houve mobilização em relação ao projeto, mas em 128 

nenhum momento se falou em prédio de 10 andares. Disse que a proposta deve ser levada 129 

ao CONSUNI, pois futuramente comprometeremos o orçamento da UENF. A Profª Lílian 130 

lembrou o risco de não aprovarmos o projeto e a essência da decisão do COLEX. O Prof. 131 

Paulo Maia disse, em termos de expansão, que é importante a verticalização, mas se a 132 

preocupação é apenas imediata, que se faça em módulos e não se pense mais em 133 

expansão. O Prof. Maldonado se retirou da reunião às 16 horas e 15 minutos, apesar dos 134 

apelos para que continuasse. O Prof. Logullo disse que já avançamos em todos os 135 

aspectos. Disse que a presença do Prof. Paulo Maia nesta reunião nos ajudou demais, por 136 

isso que lamenta que o Prof. Maldonado tenha se retirado da reunião. Disse que está 137 

provado que o prédio de 10 andares é o mais viável para a Instituição. A Profª Teresa 138 
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disse que a questão é que se garanta a construção de 2000m2, no mínimo, para atender as 139 

demandas dos Centros. Disse que não é questão arquitetônica e sim a garantia da 140 

construção deste mínimo. Disse que levar ao CONSUNI é compartilhar o projeto que 141 

causará impacto visual e estrutural no campus. O Sr. Constantino disse que estabelecer 142 

dicotomia em levar ou não a questão ao CONSUNI não é necessário. Disse que o 143 

CONSUNI é o Conselho Maior e se tivéssemos que submeter tudo a ele, teríamos que 144 

levar, inclusive, projetos de pesquisa de professores que irão ser submetidos aos órgãos 145 

de fomento (CNPq, CAPES, FAPERJ, etc). Disse que foi levada ao CONSUNI, por 146 

exemplo, a questão de espaço físico para as associações de classe e não foi debatido 147 

espaço, assim como ocorreu em relação ao Restaurante Universitário. Disse que 148 

precisamos ser humildes para elegermos o que precisa de liberação do CONSUNI. Disse 149 

que os FINEP’s são grande apoio ao desenvolvimento da Universidade e que nosso prazo 150 

para fechar o projeto está curto. O Prof. Stumbo disse que não há dúvida que a 151 

verticalização é o caminho. Disse que deve ser apresentado ao CONSUNI antes da 152 

execução e não antes do projeto aprovado. A Profª Teresa disse que sempre houve 153 

consenso que o projeto era o prédio, mas as discussões não eram sobre a essência do 154 

mesmo. Após amplo debate houve entendimento, por parte do COLEX, que o projeto do 155 

prédio de 10 andares é o mais adequado. O Prof. Stumbo disse que compartilha da 156 

preocupação apresentada pelo Prof. Arnoldo na reunião anterior em se colocar novos 157 

Cursos no próximo vestibular. Disse que ainda não temos estrutura para tal e é preciso 158 

discutir com tranqüilidade. Especificamente em relação ao Curso de Farmácia, ainda não 159 

foi dimensionado o impacto sobre a carga horária dos Laboratórios do CCT, em particular 160 

do LCQUI. Outro problema é a insuficiência de laboratórios de ensino e de técnicos de 161 

nível médio para auxiliar na montagem e realização das aulas práticas. A Profª Lílian disse 162 

que o Curso de Farmácia é discutido há quatro anos e precisamos de um cronograma de 163 

ação, servindo de argumento para o crescimento, ainda maior, do LCQUI. Nada mais 164 

havendo a tratar, o Prof. Abel agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas e 40 165 

minutos. 166 

 167 

 168 

 169 

          Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla         Carlos André Pereira Baptista   170 

    Vice-Reitor                                                               Secretário ad hoc 171 


