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ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

reuniões da Reitoria, às 14 horas, a tricentésima décima segunda reunião ordinária do 6 

Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – 7 

UENF, com as presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Almy Junior Cordeiro de 8 

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

Reitor; Profª Lílian Maria Garcia Bahia de Oliveira - Pró-Reitora de Graduação; Prof. Carlos 10 

Jorge Logullo – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; Prof. Gustavo de 11 

Castro Xavier – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários em exercício; Prof. 12 

Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do 13 

CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do CCH; Srª Ana Rocha – Diretora Geral de 14 

Administração em exercício; Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; 15 

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

Prefeitura da UENF; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da 17 

seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 311; 2- Informes; 3- Recepção dos calouros; 4- 18 

Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando 19 

ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 311ª reunião, 20 

sendo aprovada. Passando ao item 2 da pauta, o Prof. Gustavo informou que esteve, 21 

junto com equipe da PROEX, em Careiro da Várzea, no estado do Amazonas, participando 22 

do Projeto Rondon. Disse que os membros da equipe, tanto do CCTA quanto do CCH, 23 

estão de parabéns pelo trabalho realizado, demonstrando competência. Disse que foram 24 

realizadas oficinas e os trabalhos começavam às 9 horas e só terminavam às 21 horas. 25 

Passando ao item 3 da pauta, o Reitor disse que precisamos planejar a recepção aos 26 

alunos no dia 9 de março. Solicitou apoio e enfatizou que o trote deverá ser banido, até 27 

porque a Lei Estadual nº 2538, de 19 de abril de 1996, assim determina. Disse que serão 28 

tomadas medidas em relação ao trote, tanto aos que aplicam como aos que se submetem. 29 

Disse que serão realizados alguns eventos, como a Aula Inaugural, a ser ministrada pelo 30 

Prof. Erasto Fortes Mendonça, Coordenador Geral de Educação em Direitos Humanos, da 31 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Disse que será 32 

feita recepção aos alunos e pais de alunos e é preciso o envolvimento de todos. Disse que 33 

no caso de ser verificada ocorrência, a mesma deverá ser denunciada, para que possam 34 

ser tomadas as atitudes necessárias. Informou que o Prof. Silvério está organizando um 35 

torneio esportivo para integração dos alunos. Disse que não podemos permitir que haja 36 

excessos e os exemplos nos têm mostrado que o nível de violência tem aumentado. A 37 

Profª Lílian disse que na reunião da Câmara de Graduação foi definido que deve haver 38 

reuniões dos Coordenadores de Curso com os Diretores de Centro para definir quais 39 

medidas devem ser adotadas pelos Centros. Disse que algumas idéias foram colocadas na 40 

reunião, como a de trabalhar os alunos do terceiro período, informando que haverá 41 

vigilância e que procedimentos serão adotados em caso de ocorrências. Informou que o 42 

representante dos alunos na Câmara de Graduação perguntou sobre as opções que serão 43 

oferecidas pela Instituição. Disse que o aluno sugeriu que o ônibus de doação de sangue 44 

poderia vir à UENF. O Reitor disse que os ônibus da UENF poderiam levar os alunos para 45 

conhecer a cidade e os espaços da Universidade, como o espaço no Colégio Agrícola e a 46 
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Casa de Cultura Villa Maria. A Profª Lílian solicitou que os Diretores montem equipes de 47 

vigilância junto com os Coordenadores de Cursos. O Prof. Logullo disse que estas ações 48 

podem gerar uma contra-reação. Disse que devemos buscar uma aproximação, dar 49 

opções e fazer com que os alunos se organizem. O Reitor disse que os alunos serão 50 

recebidos por equipes de diferentes unidades. Disse que serão feitos cartazes informativos 51 

e que serão disponibilizados telefone e e-mail para denúncias. O Prof. Logullo disse que 52 

apenas o confronto não resolverá. Disse que devemos chamar os alunos para participar 53 

das ações que serão disponibilizadas. O Reitor disse que o importante é que estejamos 54 

todos envolvidos neste processo e que temos que agir para evitar uma situação mais 55 

complicada, até porque o trote é uma ação desorganizada, dificultando assim o seu 56 

controle, por isso a necessidade de estarmos preparados. A Profª Lílian informou que a 57 

ASCOM está fazendo contato com as Faculdades de Campos, para que façamos, em 58 

conjunto, um seminário sobre delinquência infantil. O Reitor disse que há na Universidade 59 

Federal de Lavras uma resolução que proíbe o trote naquela universidade. Disse que aqui 60 

no Estado existe a Lei nº 2538 proibindo o trote. Disse que precisamos de todos os setores 61 

envolvidos na questão, até porque não podemos mais descumprir a referida Lei. A Profª 62 

Lílian disse que precisamos ter o discernimento do que é abuso ou não e, para isso, 63 

precisamos ter equipes de vigilância. A Profª Teresa disse que é complicado montar uma 64 

equipe para acompanhar. Disse que é uma atividade que não é fácil e precisamos definir 65 

como observar sem estarmos vigiando. O Reitor disse que se conseguirmos, no primeiro 66 

dia, detectar fatos e convocarmos os envolvidos no dia seguinte, informando que um 67 

processo foi aberto, fará com que a repercussão entre os alunos seja grande e as ações 68 

diminuirão. O Sr. Constantino disse que precisamos compreender que a conjuntura hoje 69 

mudou. Disse que a sociedade quer coibir esta prática e está pressionando para que não 70 

mais ocorra. Disse que teremos que responder e não é só o Reitor. Disse que caso 71 

ocorram casos lamentáveis a punição para a Universidade será em cadeia. Disse que 72 

estamos diante de um fato que a sociedade está cobrando uma atitude, mas é claro que 73 

deve haver diálogo. Disse que se não tomarmos providências seremos responsabilizados e 74 

é preciso um conjunto de medidas, que não escapa da participação dos professores em 75 

coibir tais atitudes. Fez a leitura da Lei Estadual nº 2538/1996 que trata da proibição do 76 

trote. O Reitor disse que no mínimo teremos que aplicar a Lei. A Profª Lílian disse que 77 

seria importante contar, nos Centros, com equipe nomeada pelas Direções e 78 

Coordenações de Curso para recepcionar e acompanhar os alunos. A Profª Teresa disse 79 

que deveria ser encaminhado documento aos professores informando que todos são 80 

responsáveis pelas ações que venham a ocorrer em relação a trotes. O Reitor disse que 81 

se for viável tecnicamente serão instaladas câmeras, que não ficarão escondidas. Sugeriu 82 

que os Centros coloquem em seus pátios mesas, onde os representantes dos Cursos 83 

poderão ficar e isso já inibiria algumas ações. O Prof. Abel disse que foi falado nesta 84 

reunião em envolver os discentes nas ações que serão oferecidas. Disse que precisamos 85 

saber a posição do DCE em relação ao trote. Disse que precisamos instalar câmeras, 86 

encaminhar CI aos professores e Diretores informando sobre a proibição do trote, inclusive 87 

em salas de aula. O Reitor disse que acredita que o DCE deve ser contra o trote, mas a 88 

responsabilidade jurídica não é daquele diretório. Disse que para os gestores as 89 

responsabilidades estão estabelecidas, como zelar pela Universidade. Disse que é preciso 90 

que haja interação dos Diretores de Centro com os Coordenadores de Curso. A Profª 91 

Lílian disse que as equipes de apoio iriam recepcionar os alunos, tendo cada equipe sua 92 
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pauta de recepção definida e as mesmas estariam presentes nos pátios e ocupando os 93 

espaços. O Prof. Abel disse que além da comissão é preciso que o professor coíba a 94 

ocorrência de trote dentro de sua sala de aula. A Profª Teresa disse que a 95 

responsabilidade é de todos nós quando verificarmos atos lamentáveis que possam estar 96 

ocorrendo. O Prof. Logullo disse que o confronto pode piorar a situação, mas se criarmos 97 

mecanismos poderemos diminuir tais ocorrências. O Reitor disse que há necessidade de, 98 

na 1ª semana, podermos recepcionar os alunos da melhor forma possível. Disse que 99 

precisamos das comissões dos Centros para a recepção, assim como haverá equipe da 100 

Secretaria Acadêmica e do Serviço Social. Passando ao item 4 da pauta, o Reitor 101 

informou que o resultado do vestibular em separado da UENF mostrou que temos 102 

mercado. Disse que foram 1166 inscritos, com 400 efetuando o pagamento. Disse que pela 103 

primeira vez temos lista de espera na Agronomia. Disse que para Agronomia foram 50 104 

vagas oferecidas e tivemos 188 inscritos pagantes, com 3,76 candidatos/vaga. Disse que 105 

foram 95 aprovados, com 45 ficando na lista de espera. Disse que para Zootecnia foram 106 

destinadas 28 vagas, com 141 inscritos pagantes, perfazendo 5 candidatos/vaga. Disse 107 

que foram aprovados 62 candidatos, com 34 ficando na lista de espera. Informou que para 108 

Licenciatura em Pedagogia houve 137 inscritos pagantes para disputar 30 vagas, com 4,56 109 

candidatos/vaga. Disse que foram aprovados 45 candidatos, com 15 ficando na lista de 110 

espera. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 111 

16 horas e 30 minutos. 112 

 113 

 114 

 115 

          Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho         Carlos André Pereira Baptista   116 

         Reitor                                                               Secretário ad hoc 117 


