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ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos dez 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 quarta 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; Profª Lílian Maria Garcia Bahia de Oliveira - Pró-Reitora de 9 

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

Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do 11 

CCT; Prof. Dário Teixeira – Diretor do CCH em exercício; Prof. Messias Gonzaga Pereira – 12 

Diretor do CCTA em exercício; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral de 13 

Administração; Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Compareceu 14 

como convidado: Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da 15 

seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 313; 2- Informes; 3- Recepção aos calouros; 4- Início 16 

do 1º período letivo de 2009; 5- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo 17 

a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a 18 

minuta da ata da 313ª reunião, sendo aprovada com uma abstenção. Passando ao item 2 19 

da pauta, o Reitor informou que participou de reunião na Secretaria de Educação do 20 

Estado e que há movimento para disponibilização de vagas não ocupadas no vestibular 21 

para professores da rede pública, em exercício, que não tenham cursos superior ou que 22 

tenham em área distinta das que exercem. Informou que serão encaminhados os números 23 

ao Governo, que funcionarão como uma carta de intenção. Disse que será tentado 24 

diminuição da carga horária de trabalho, assim como bolsa para quem se interessar. 25 

Informou que está sendo tentado, junto à Secretaria de Planejamento, reposição salarial, 26 

com possibilidade de reunião do COLEX no Rio de Janeiro para tratar desta questão. 27 

Informou, sobre insalubridade e periculosidade, que deverá ser pago aos celetistas sobre o 28 

salário-base e, para os estatutários, existe uma tabela do Estado que trata dos índices. 29 

Disse que devemos evoluir nesta questão este ano. Informou que há interesse na criação 30 

de bolsa de produtividade, por meio da cota descentralizada FAPERJ. Disse que temos 31 

condições de criar esta bolsa através da referida cota. Disse que precisamos discutir no 32 

Colegiado Executivo a pertinência desta questão e que a bolsa será um instrumento de 33 

incentivo à produtividade. Informou que haverá reunião do Conselho Superior do CEDERJ 34 

na próxima sexta-feira e reunião do Conselho Curador, na cidade de Italva, na próxima 35 

segunda-feira. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor disse que se refere à recepção aos 36 

novos alunos, sendo um processo de integração e que precisamos ficar atentos. Disse que 37 

é importante que as ações que estão acontecendo sejam dentro do campus, evitando 38 

maiores riscos. Disse que, caso haja denúncia, a mesma será apurada. O Prof. Messias 39 

considerou que houve um progresso e que a programação oferecida é intensa, mas ainda 40 

é preciso melhorar mais. O Reitor disse que é uma questão que ainda nos deixa bastante 41 

apreensivos. O Prof. Dário disse não ser contra proibições, mas deveriam suscitar aos 42 

alunos ações diferenciadas para recepcionar os calouros, pois as ações realizadas por eles 43 

são repetitivas. O Prof. Messias sugeriu que seja definido na programação horários para 44 

integração. O Reitor disse que este ano preparamos atividades, com tudo muito bem 45 

planejado e organizado pelas Pró-Reitorias. A Profª Lílian disse que é preciso ficar claro 46 
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para os alunos que a Universidade tem todo direito de oferecer a sua programação. Disse 47 

que será excelente se as representações estudantis vierem conversar conosco para 48 

apresentar as suas programações. O Sr. Constantino disse que nas reuniões anteriores 49 

estávamos muito preocupados. Disse que houve avanço substancial nessa questão. Disse 50 

que ainda precisamos melhorar alguns pontos e sugeriu que daqui para frente convidemos 51 

os estudantes, sobretudo aqueles que foram pintados, para mostrá-los os riscos que 52 

correm, inclusive com possibilidade de incidência de anomalias. Agradeceu aos dirigentes 53 

pelo trabalho realizado. O Reitor disse que ano passado ocorreram situações piores que 54 

as que estão ocorrendo este ano. Disse que a presença física de um professor inibiu 55 

algumas ações. O Prof. Arnoldo disse que primeiro é importante tentar coibir. Disse que 56 

no CBB foram realizadas reuniões com o Diretório Acadêmico e com alguns participantes 57 

da comissão de trote. Disse que foi explicado o motivo da proibição e o perigo do uso de 58 

tintas. Disse que precisamos mostras estes detalhes. O Reitor disse que houve um 59 

avanço, mas precisamos continuar vigilantes. O Prof. Edson disse que foi um avanço, com 60 

a informação dos riscos, mas a questão de um horário para as atividades dos alunos é 61 

importante, para não haver competição com as atividades oferecidas pela instituição. O 62 

Prof. Stumbo disse que devemos nos preparar este ano para as atividades e a 63 

programação para o ano que vem. Passando ao item 4 da pauta, o Reitor disse que 64 

estamos trabalhando para ambientalizar as salas de aula. A Profª Lílian disse que há 65 

preocupação com gastos com contratação de professor temporário. Disse que a saída de 66 

professores aumenta os gastos. Disse que é importante a adequação dos laboratórios com 67 

as novas disciplinas, estudo de como diversas universidades enfrentam essa questão e 68 

definição de carga horária do professor, dando prazo para se adaptarem às novas 69 

disciplinas. Disse que precisamos abrir essa discussão e há laboratórios com carga horária 70 

baixa. O Reitor disse que precisamos discutir carga horária, pois há laboratórios com 71 

carga horária baixa, mas produção científica bem alta, enquanto outros a carga horária e a 72 

produção são baixas. Disse que as trinta vagas em aberto representam 10% do corpo 73 

docente da Universidade. Disse que enquanto continua o problema no TCE e aguardamos 74 

o parecer, deveríamos republicar os editais, com prazo de trinta dias. O Prof. Dário 75 

perguntou se a problemática é a falta de objetividade ao edital. O Reitor respondeu que é 76 

a falta da prova escrita. Disse que todas as argumentações foram feitas, mas o TCE diz 77 

que é preciso haver prova escrita. O Prof. Dário disse que deveria ser discutido qual 78 

modelo de prova escrita deveria ser aplicada. O Prof. Edson sugeriu que seja aplicada a 79 

prova escrita e que continuemos recorrendo quanto a não necessidade da prova. 80 

Passando ao item 5 da pauta, o Prof. Messias disse que recebeu documento da 81 

Prefeitura da UENF sobre carros de projetos que ficam no pátio dos prédios. Disse que 82 

preferiu esperar o Colegiado Executivo antes de assinar o documento. Disse que é preciso 83 

ter a responsabilidade da guarda segura dos veículos e que, os veículos ficarem no 84 

estacionamento da Prefeitura da UENF é menos mal, mas ficarem nos estacionamentos 85 

comuns é perigoso. O Reitor disse que os carros de projetos ficarão sob a 86 

responsabilidade dos pesquisadores, mas deverão ser guardados na garagem da 87 

Prefeitura da UENF. Disse que queremos caminhar no sentido de melhor ambientalização. 88 

O Prof. Arnoldo disse que o retorno ao tema é altamente oportuno, posto que em reunião 89 

anterior do COLEX chegou-se ao consenso de que a regulamentação do sistema de 90 

controle dos carros institucionais seria ponto de pauta em reunião posterior. Disse que a 91 

centralização na ASTRAN se mostrou positiva em vários pontos, mas que também vários 92 
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problemas já ocorreram, inclusive comprometendo o desenvolvimento de pesquisas que 93 

justificaram a aquisição de parte dos veículos, e descreveu alguns eventos ocorridos. 94 

Enfatizou que “precisamos regulamentar para aparar as arestas que existem e assim 95 

organizar um sistema que seja administrativamente correto e seguro, mas que também 96 

seja capaz de atender adequadamente as demandas acadêmico-científicas”. Acrescentou 97 

que existem especificidades nos trabalhos executados em alguns setores, por isso uma 98 

regulamentação abrangente torna-se necessária. Sugeriu uma reunião para se discutir a 99 

minuta anteriormente encaminhada aos Centros. Solicitou apoio do COLEX para implantar 100 

na UENF o novo escritório editorial da Brazilian Journal of Plant Physiology. Disse se tratar 101 

da revista oficial da Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal a qual está completando 102 

vinte anos e é considerada qualis A no comitê da área Biológicas I da CAPES. Disse que 103 

fora convidado para assumir a Chefia Editorial deste periódico e que a implantação deste 104 

escritório editorial na UENF poderia ser considerada de interesse institucional. O Reitor 105 

disse que se o COLEX estiver de acordo verificaremos espaço físico para este fim, com 106 

secretaria que atenda as revistas vinculadas à Instituição. Disse que a principal dificuldade 107 

é espaço físico e pessoal. Disse que pode ser trabalhado espaço no P5, em frente ao 108 

Banco. O Prof. Edson disse que o edital CT-Infra está com o prazo no fim e que o Prof. 109 

Logullo entrará em contato para marcar horário para reunião, com finalidade de fechar esta 110 

questão. O Prof. Stumbo disse que, além do transporte, uma questão parada é sobre 111 

espaço físico. Disse que há demandas no CCT, do LECIV e LAMAV, aguardando a 112 

regulamentação. O Prof. Marco Antonio disse que, a partir deste ano, as pessoas 113 

precisam retirar os materiais no Almoxarifado. Disse que hoje só temos dois funcionários 114 

atuando no Almoxarifado. O Prof. Stumbo disse que deve haver cuidado com os pedidos, 115 

pois houve um pedido de compra que colocaram o ramal de seu laboratório e lá queriam 116 

entregar o material. O Reitor disse que deve ser registrada a capacidade do pessoal do 117 

Patrimônio, Almoxarifado e Gerência de Compras. Disse que atuaram com todo esforço 118 

para que nenhum material fosse devolvido. Nada mais havendo a tratar, o Reitor 119 

agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas e 40 minutos. 120 

 121 

 122 

 123 

          Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho         Carlos André Pereira Baptista   124 

         Reitor                                                               Secretário ad hoc 125 


