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ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

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

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

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

que presidiu a reunião; Prof. Roberto Weder Franco - Pró-Reitor de Graduação em 9 

exercício; Prof. Edson Correa da Silva – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. 10 

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

Luís Policani Freitas – Diretor do CCT em exercício; Prof. Dário Teixeira – Diretor do CCH 12 

em exercício; Prof. Messias Gonzaga Pereira – Diretor do CCTA em exercício; Prof. Marco 13 

Antonio Martins – Diretor Geral de Administração; Sr. Antonio Constantino de Campos – 14 

Chefe de Gabinete; Compareceram como convidados: Prof. Paulo César de Almeida Maia 15 

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

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

Prof. André Lacerda de Abreu Oliveira – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. Carlos André 18 

Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 19 

312; 2- Informes; 3- Recepção dos calouros; 4- Proposta de aquisição de terreno; 5- 20 

Exercício de função executiva: necessidades acadêmicas; 6- Assuntos Diversos. O Reitor 21 

iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, o 22 

Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 312ª reunião, sendo aprovada com três 23 

abstenções. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor informou que o Prof. Abel encontra-se 24 

no Panamá ministrando aula de pós-graduação, devidamente autorizado pela 25 

Universidade. Informou, em relação à questão do concurso público, que o TCE encontra-se 26 

no momento sob investigação do Ministério Público e da Polícia Federal, o que está 27 

causando atraso na análise de nossa demanda por parte do referido Tribunal. Disse que 28 

temos mais de trinta vagas em aberto em editais e estamos impedidos de dar 29 

prosseguimento aos concursos enquanto não tivermos o parecer do TCE. Informou que 30 

outro processo que está transitando é o de periculosidade e insalubridade. Disse que há 31 

dúvida se o cálculo dos valores é sobre o salário mínimo ou sobre o salário do servidor. O 32 

Prof. Marco Antonio disse que o processo retornou para que informemos quais servidores 33 

são celetistas e quais são estatutários. Disse que há um sentimento de que poderá ser 34 

implementado e que o Estado parece que possui uma tabela com os valores. O Reitor 35 

informou que está sendo tratada a questão do auxílio-creche, assim como da reposição 36 

salarial. Informou que haverá reunião do Conselho Curador no dia 16 de março, 37 

possivelmente em Italva, onde será visitada uma fazenda que atende as necessidades da 38 

UENF e que pertence à PESAGRO.  Disse que a Sub-Secretária de Patrimônio do Estado 39 

é membro do Conselho Curador da UENF e está presente na visita. O Prof. Marco 40 

Antonio solicitou que seja informado nos Centros, aos servidores que não ficaram 41 

satisfeitos com o resultado da perícia para a questão da periculosidade e insalubridade, 42 

que decidimos não parar o processo para que o mesmo seja agilizado e não deixe de ser 43 

implementado. O Prof. Silvério informou que acontecerá no próximo dia 11 de março o “I 44 

Encontro de Economia Solidária de Campos: O Papel da Universidade Pública”. Disse que 45 

será realizado a partir das 9 horas no Centro de Convenções, provavelmente com a 46 
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presença da Prefeita de Campos. Disse que este evento vem ao encontro da Incubadora 47 

de Empreendimentos Populares. O Reitor disse que há demanda na Prefeitura de Campos 48 

para projetos nesta área. O Prof. Paranhos informou que dos 6 projetos incubados, 49 

acrescentou-se mais 5 em dezembro passado, e estamos hoje com 11 empresas no 50 

espaço da Incubadora de Base Tecnológica para desenvolverem inovação e tecnologia. 51 

Passando ao item 3 da pauta, o Reitor disse que precisamos da participação de toda 52 

comunidade para integração dos novos alunos. Disse que há uma legislação que proíbe o 53 

trote vexatório e contamos com os Diretores, Coordenadores de Curso e professores para 54 

recepcionar e integrar os novos alunos. Ressaltou que a Universidade deve ocupar seu 55 

espaço na recepção aos alunos e, desta forma, evitar a ocorrência de trotes. Disse que o 56 

aluno não pode ser obrigado a participar do trote. Informou que os alunos terão canais, 57 

como telefone e e-mail, para fazerem denúncias. Disse que a PROGRAD e a PROEX, 58 

junto com a ASCOM, trabalharam para oferecer atividades aos alunos. Disse que a mídia 59 

tem noticiado fatos lamentáveis sobre trotes. O Prof. Dário disse que é importante que 60 

haja o envolvimento do DCE nesse trabalho. O Prof. Roberto informou que manteve 61 

contato com representante do DCE, quando foi definido que o mesmo participará de alguns 62 

eventos, apresentando o DCE aos calouros. Disse que está sendo organizado campeonato 63 

esportivo e haverá palestra sobre alcoolismo, proferida por um Tenente-Coronel do Corpo 64 

de Bombeiros. Disse que na Lei Estadual que proíbe o trote consta um valor de multa para 65 

quem praticá-lo. O Reitor disse que é importante a recepção aos alunos e pais de alunos 66 

no dia 9 de março, às 9 horas, apresentando aos mesmos a Universidade. O Sr. 67 

Constantino parabenizou o Prof. Roberto pelo trabalho realizado. Enfatizou que o trote 68 

que humilha está previsto em várias cláusulas do código penal e, desde que ofenda o ser 69 

humano, se torna um crime. Disse que este ano a sociedade acordou e tem havido 70 

diversas manifestações contrárias ao fato. Disse que a responsabilidade não é exclusiva 71 

do Reitor, mas envolve a todos nós e, diante disso, toda comunidade deve participar desta 72 

campanha de esclarecimento. O Reitor disse que na Universidade Federal de Lavras há 73 

resolução que pune inclusive quem se submete ao trote. Informou que o telefone e o e-mail 74 

para denúncias estão sendo divulgados na página da UENF. O Prof. Silvério disse que é 75 

preciso o envolvimento de todos os professores no dia 9 de março. Disse que é importante 76 

dizer aos calouros que não aceitem ser submetidos ao trote. Informou que haverá eventos 77 

culturais, trabalho do grupo de prevenção DST/AIDS e apresentação do Coral da UENF. O 78 

Prof. Policani sugeriu que sejam dadas orientações aos professores que dão aula aos 79 

calouros sobre a coibição ao trote e sobre os eventos oferecidos. O reitor disse que será 80 

encaminhada carta aos professores pela Pró-Reitoria de Graduação. Ressaltou que é 81 

importante que recebamos muito bem os novos alunos. Passando ao item 4 da pauta, o 82 

Reitor informou que houve uma oferta feita pela Diretoria do Goytacaz Futebol Clube, 83 

através de seu Presidente Zander Pereira e Diretores, para compra pela Universidade da 84 

Vila do Curumim. Disse que é uma área vizinha à UENF e como temos poucas 85 

possibilidades de área para expansão, a proposta se torna interessante. Disse que, se 86 

assim for entendido pelo COLEX, o CONSUNI será convocado para debater esta questão. 87 

Disse que o Presidente do Goytacaz além de oferecer o terreno também discutiu a 88 

possibilidade de parceria relacionada à inclusão, através de esporte/educação. Perguntou 89 

se o Colegiado Executivo acha que poderemos trabalhar esta questão e disse que a 90 

primeira etapa é saber se há interesse da Universidade. O Prof. Messias disse que, 91 

considerando a Universidade jovem como é, torna-se uma tendência natural a expansão. 92 
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Disse que é uma área contígua e seria interessante para a UENF. Disse que devemos 93 

empreender esforços e meios para viabilizar. O Reitor disse que o COLEX e o CONSUNI 94 

precisam estar cientes das necessidades e possibilidades de expansão. O Prof. Silvério 95 

disse que é uma oportunidade ímpar, sendo uma área contígua e que temos hoje uma 96 

limitação em relação a espaço para expansão. O Reitor disse que um conselheiro do 97 

Goytacaz, Ricardo Pohlmann, servidor da UENF, foi quem nos informou sobre a intenção 98 

do clube e quem trouxe o Presidente e Diretores do clube para reunião na UENF. Disse 99 

que entrará em contato com o Governo para verificar as possibilidades de aquisição da 100 

área pela UENF. O Prof. Marco Antonio disse que, em reunião com perito sobre a área 101 

em frente à UENF, o mesmo aconselhou que a Universidade recorresse sobre a posse da 102 

área, mas que deixasse fora do processo a área onde hoje está construído um condomínio. 103 

Sugeriu, sobre o terreno do Goytacaz, que se aprove a idéia e a intenção, e que se busque 104 

meios e caminhos para a aquisição. Passando ao item 5 da pauta, o Reitor disse que se 105 

trata de solicitação do Prof. Maldonado, que informou sobre a dificuldade em conciliar a 106 

função de Diretor com as funções acadêmicas e que deveriam ser discutido em relação a 107 

distribuição de vagas, com possibilidade de contratação de professor colaborador. O 108 

Reitor disse que se estabelecermos que para cada professor com cargo em comissão 109 

contrataremos um professor colaborador será bastante complicado. Disse que, como o 110 

Prof. Maldonado encontra-se de férias, não discutiremos este item. Nada mais havendo a 111 

tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas. 112 

 113 

 114 

 115 

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

         Reitor                                                               Secretário ad hoc 117 


