
     

 
 

 

 

 

 

 

  

REITORIA 
COLEX 

 

 

 

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ -   CEP:  28013-602 
Tel.: (22) 2739–7003 - Fax: (22) 2739-7173 – e-mail: reitoria@uenf.br 

 

ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

Reitoria, às 14 horas, a tricentésima décima sexta 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. 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. Renato 11 

DaMatta – Diretor em exercício do CBB; Prof. Paulo Nagipe – Diretor em exercício do CCT; 12 

Prof. Hernan Maldonado Vasquez – Diretor do CCTA; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor 13 

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

Compareceram como convidados: Prof. Paulo César de Almeida Maia – Diretor da 15 

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

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

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

Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Colação de grau; 2- 19 

Aprovação da ata 315; 3- Informes; 4- Normatização de aquisição, incorporação e uso de 20 

veículos automotivos na UENF; 5- Transferência Patrimonial – Projeto CNPq – CI CCT/MAV 21 

nº 16/2009; 6- Assuntos Diversos. O Prof. Abel iniciou a reunião agradecendo a presença 22 

de todos. Passando ao item 1 da pauta, foi realizada colação de grau em separado dos 23 

seguintes formandos: Igor Machado Campos (Agronomia); José Audair Lima Bandeira dos 24 

Santos, Rafael da Silva Camara e Vitor Hugo Hilel Mascarenhas Silva (Engenharia 25 

Metalúrgica e de Materiais); Sarita Rabello dos Santos (Medicina Veterinária); Tahiana 26 

Fernandes Vieira (Ciências Sociais). Passando ao item 2 da pauta, o Prof. Abel colocou 27 

em apreciação a minuta da ata da 315ª reunião, sendo aprovada com 3 abstenções. 28 

Passando ao item 3 da pauta, a Profª Lílian informou que houve reunião hoje da Câmara 29 

de Graduação e o Vestibular Específico 2010 constava da pauta. Disse que houve 30 

proposta de utilização do ENEM para o Vestibular, conforme solicitação do MEC às 31 

Universidades Federais e convite às Universidades Estaduais. Disse que o ENEM deverá 32 

ser utilizado para o Vestibular Específico da UENF para os cinco Cursos de Licenciatura, 33 

Agronomia, Zootecnia e os que forem aprovados até junho. Disse que houve indicação 34 

para uso do ENEM na primeira fase do Vestibular. Informou que a UERJ é contra a 35 

utilização do ENEM. Disse que os custos com o vestibular é alto e com o ENEM os 36 

mesmos seriam reduzidos. Disse, ainda, que a utilização do ENEM daria à Instituição um 37 

reconhecimento nacional. O Prof. Marco Antonio informou que o Governo do Estado do 38 

Rio de Janeiro lançará o Sistema Integrado de Gestão de Aquisições – SIGA. Disse que 39 

com o SIGA não necessitaremos adquirir o nosso sistema. Disse que a partir de janeiro de 40 

2010 todo o Estado estará integrado, ajudando o nosso fluxo de documentos. O Prof. 41 

Ronaldo Paranhos informou que participou de reunião na Prefeitura de Quissamã sobre 42 

projetos da UENF/CCTA aprovados. Disse que serão criados Pólos de Agro-Indústria, 43 

ligados à cana-de-açúcar, e solicitaram apoio da UENF. Sugeriu que viessem expor, 44 

principalmente ao CCTA, este Programa. Solicitou apoio ao Prof. Maldonado. O Prof. Abel 45 

informou que no dia da audiência do Reitor com o Governador esteve participando de 46 
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reunião do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Rio de Janeiro na ALERJ, quando 47 

foi convidado o Presidente da PETROBRAS para fazer exposição dos investimentos para o 48 

Rio de Janeiro nos próximos anos. Disse que apesar da crise financeira mundial a 49 

PETROBRAS continuará com os investimentos. Disse que só os deputados puderam fazer 50 

perguntas ao Sr. José Sergio Gabrielli, Presidente da PETROBRAS. O Sr. Constantino 51 

disse que o Reitor solicitou que fosse informado nesta reunião que a audiência com o 52 

Governador, ocorrida semana passada, teve a presença, além do Reitor e do Governador 53 

Sérgio Cabral, do Dr. Alexandre Cardoso, Secretário de Ciência e Tecnologia, do Prof. Ruy 54 

Garcia, Presidente da FAPERJ e do Chefe de Gabinete e Secretário Geral da UENF. Disse 55 

que o Reitor entregou ao Governador documento abordando cinco pontos: reposição 56 

salarial, buscando equiparação com as Universidades Federais; expansão da UENF no 57 

Noroeste Fluminense, com apoio de Prefeitos da região, entre eles o Prefeito de Italva, 58 

Eliel Almeida, e com utilização de fazenda da EMATER em Italva e que se encontra sub-59 

utilizada; expansão da UENF em Macaé, com apoio da Prefeitura local e da PETROBRAS, 60 

com criação de novos cursos para o Centro de Energia; unidade para formação de 61 

professores, vindo ao encontro de programas federais; absorção da FENORTE pela UENF. 62 

Disse, em relação à expansão em Macaé, que o Governador mostrou interesse na 63 

implantação imediata. Disse que o Governador desconhecia o ponto sobre a FENORTE, 64 

mas foi feita descrição sucinta, mas real sobre a FENORTE. Informou que o Governador 65 

sugeriu constituir uma comissão para discutir a questão da FENORTE, sem prejuízo no 66 

atendimento da cessão de alguns servidores durante o andamento deste processo. Disse 67 

que o Governador reconheceu a importância da reposição salarial e se mostrou favorável a 68 

um plano como o da UERJ, sugerindo também a constituição de uma comissão para tratar 69 

desta questão. Disse que a audiência foi bastante produtiva. O Prof. Amaral reiterou que a 70 

sensação que teve é que a audiência foi positiva, quando houve uma conversa franca com 71 

o Governador, mostrando entendimento sobre as demandas apresentadas e que deverá se 72 

pronunciar no momento propício. Disse que o documento entregue ao Governador foi 73 

elaborado de forma sucinta, mas com as informações sendo passadas de forma bem clara. 74 

O Prof. Abel disse que é muito importante este canal de diálogo que está havendo entre a 75 

UENF e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Passando ao item 5 da pauta, o Prof. 76 

Abel fez a leitura da CI CCT/MAV nº 16/2009, sobre transferência patrimonial. O Prof. Paulo 77 

Nagipe disse que o projeto é em cooperação com outras Instituições e era prevista a 78 

transferência do bem patrimonial para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O 79 

Prof. Paranhos disse que há muitos casos como este e muitos outros ainda virão e sugeriu 80 

que seja elaborado procedimento para que não haja necessidade de passar pelo COLEX. 81 

Disse acreditar que com a concordância do Laboratório e do Centro sobre a transferência 82 

patrimonial, que a solicitação seja encaminhada diretamente à GPAT. O Prof. Marco 83 

Antonio disse que se está prevista a transferência no projeto então está tudo certo, mas 84 

quem deve autorizar é o Reitor, que deve ter achado melhor trazer o caso para apreciação do 85 

COLEX. Disse que este caso é diferente de outros processos onde o pesquisador muda para 86 

outra Instituição e quer levar um bem. O Prof. Edson disse que poderia ser automatizado o 87 

procedimento, mas que primeiro é preciso saber o que consta no projeto e quais os requisitos 88 

do Patrimônio da UENF, da outra Instituição, do Estado do Rio de Janeiro e do CNPq para 89 

transferências patrimoniais e, depois disso, padronizaríamos os procedimentos. Ficou definido 90 

que o processo retornará ao Laboratório para que sejam solicitadas instruções à Assessoria 91 

Jurídica, à Gerência de Patrimônio, às agências financiadoras, como o CNPq e a outra 92 
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Instituição interessada. O Prof. Amaral disse que com este procedimento será evitado 93 

estrangulamento de documentos na Reitoria. Passando ao item 4 da pauta, o Prof. Paulo 94 

Maia disse que precisamos saber a opinião dos Diretores de Centro sobre a normatização 95 

de aquisição, incorporação e uso de veículos automotivos na UENF. O Prof. Renato 96 

DaMatta disse que no CBB não houve definição ainda sobre a questão. Disse que o LCA é 97 

contrário, com alegação que tem tido muitos problemas. Disse que é importante que seja 98 

previsto que o veículo para alguns laboratórios é como se fosse um equipamento. O Prof. 99 

Paulo Maia disse que está previsto e que precisamos cumprir o Decreto-Lei do Estado do 100 

Rio de janeiro que trata desta questão. A Profª Lílian disse que precisa ser mostrado 101 

cientificamente por aqueles que são contrários à normatização de que forma não estão 102 

sendo atendidos e qual a porcentagem do não atendimento. Disse que isso precisa ser 103 

encaminhado. O Prof. Paulo Maia disse que a crítica que tem havido é sobre onde 104 

estacionar o carro, sobre quem dirige e como dirige, mas estes pontos estão previstos na 105 

Lei. Disse que os veículos de projetos estão atendendo especificamente aos projetos. O 106 

Prof. Abel disse que estão melhores as condições de trabalho dos motoristas. O Prof. 107 

Silvério disse que não podem ser contra apenas por questões políticas. Disse que hoje 108 

melhorou bastante esta questão, com local para guardar os veículos, manutenção dos 109 

mesmos e atendimento. O Sr. Constantino sugeriu que o assunto continue em discussão 110 

e que não definamos hoje. Disse que o CCTA precisa de veículos e também tem suas 111 

especificidades. Disse que a legislação não proíbe as adequações no atendimento. Disse 112 

que o que não pode acontecer é veículo dirigido indevidamente, porque em caso de 113 

acidente o problema vem para cima do Reitor, com a Justiça indagando por que não foi 114 

cumprida a Lei. O Prof. Maldonado disse que quando começou o processo discutiram 115 

rapidamente no CCTA. Acredita que com um pouco mais de tempo haverá definição e 116 

levará a discussão para o próximo Conselho de Centro. Disse que há a questão dos 117 

tratores e suas manutenções. Disse que todo processo de construção no CCTA tem 118 

seguido a tramitação correta. O Prof. Paulo Maia solicitou que as sugestões sejam 119 

encaminhadas para ele para serem incorporadas à Minuta. Disse que está sendo 120 

preparado projeto para um galpão para abrigar os tratores. O Prof. Maldonado disse que 121 

esse assunto não passou pela Diretoria do CCTA. A Profª Lílian disse que o Decreto-Lei é 122 

antigo, mas a Instituição está imbuída em segui-lo e o Governo do Estado está querendo 123 

organizar algumas questões que hoje estão bem desorganizadas. O Prof. Amaral disse 124 

que a UENF está em processo de amadurecimento, passando para uma cultura de 125 

reorganização. Disse, sobre a questão do transporte, que com o novo ordenamento a 126 

comunidade vai entender de forma positiva e vai atender o Decreto em vigor. Disse que 127 

iremos passar por este novo ordenamento, beneficiando toda comunidade. Disse que a 128 

Prefeitura da UENF e a ASTRAN estão trabalhando para que todos sejam atendidos da 129 

melhor forma possível. O Prof. Maldonado disse que não há ninguém contra a 130 

normatização, mas apenas precisa de uma definição do CCTA. O Prof. Abel disse que a 131 

discussão será adiada por pelo menos 15 dias, para que haja encaminhamento das 132 

sugestões à Minuta ao Prof. Paulo Maia. Passando ao item 6 da pauta, o Prof. Marco 133 

Antonio solicitou que as requisições de hospedagem sejam encaminhadas, via e-mail, 134 

diretamente para a Gerência de Compras. Disse que há uma proposta de Projeto de 135 

Diagnóstico do Clima Institucional, organizado pelas servidoras Ana Terezinha, da GRH, 136 

Márcia Saldanha, da Coordenação de Extensão do CCH e Rafaela, da GRH. Disse que o 137 

objetivo é elevar o desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores, buscando 138 
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melhora do desempenho. Disse que será preenchido um formulário pelos servidores para 139 

que seja feito o diagnóstico. O Prof. Maldonado considerou interessante o projeto. O Sr. 140 

Constantino sugeriu aprovarmos e recomendarmos aos Centros a implementação. O 141 

Projeto foi aprovado. O Prof. Edson solicitou aos Diretores que incentivem os professores 142 

a solicitarem bolsas de mestrado e doutorado de balcão do CNPq. Disse que a CAPES 143 

passará agora a pagar a bolsa diretamente na conta corrente dos bolsistas. O Prof. 144 

Maldonado disse que encaminhou documento em 07 de outubro de 2008 para a Prefeitura 145 

da UENF solicitando água tratada no Colégio Agrícola. Disse que através de projeto fez a 146 

canalização no local, mas precisa ser feito contato com a empresa Águas do Paraíba para 147 

que tenhamos água no local. Disse que está há seis meses aguardando a água. O Prof. 148 

Paulo Maia disse que é importante trazer estes comentários ao COLEX. Disse que tem 149 

acontecido falta de planejamento. Disse que o ofício foi encaminhado em novembro para a 150 

empresa Águas do Paraíba, mas não há pressão para a água chegar aos locais. Disse que 151 

está sendo tentado desobstruir os encanamentos que alimentam as casinhas e que saem 152 

do castelo d’água. Disse que não pode ser instalada tubulação inteira sem antes consultar 153 

a empresa Águas do Paraíba. Disse que são questões técnicas, mas vamos tentar 154 

viabilizar. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Abel agradeceu a todos e encerrou a 155 

reunião às 16 horas e 20 minutos. 156 

 157 

 158 

 159 

          Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla         Carlos André Pereira Baptista   160 

  Vice-Reitor                                                               Secretário ad hoc 161 


