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ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

Reitoria, às 14 horas, a tricentésima décima sétima 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. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; Profª Lílian 9 

Maria Garcia Bahia de Oliveira - Pró-Reitora de Graduação; Prof. Carlos Jorge Logullo – 10 

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

de Extensão e Assuntos Comunitários em exercício; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – 12 

Diretor do CBB; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Prof. Hernan Maldonado 13 

Vasquez – Diretor do CCTA; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral de Administração; 14 

Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Compareceram como 15 

convidados: Prof. Paulo César de Almeida Maia – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. 16 

Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de Administração de Projetos; Prof. Antonio 17 

Teixeira do Amaral Junior – Secretário Geral; Prof. André Lacerda de Abreu Oliveira – 18 

Chefe do Hospital Veterinário; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. 19 

Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 316; 2- Informes; 3- Edital de concurso 20 

público; 4- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. 21 

Passando ao item 1 da pauta, a minuta da ata da 316ª reunião ficou para ser apreciada na 22 

próxima reunião. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor informou que esteve participando 23 

em Brasília de audiência com o Ministro da Educação sobre vestibular unificado nacional. 24 

Disse que é um processo que otimiza de maneira consistente a seleção para o Ensino 25 

Superior. Disse que foram discutidos os avanços do ENEM, com possibilidade de inserção 26 

no mesmo de Filosofia e Sociologia, além de regionalização do vestibular. Disse que há 27 

interesse do Governo na Mobilidade Estudantil. Informou sobre a reunião do Conselho 28 

Curador, onde foi discutida a questão do orçamento da Universidade, contingenciamento e 29 

projetos. Informou que participou de reunião no dia de ontem na SECT sobre a Comissão 30 

que irá tratar da reposição salarial e a mesma deve ser composta em 15 dias, com 31 

membros da UENF, Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, Secretaria de 32 

Planejamento e Gabinete Civil. Informou que participou de reunião na FAPERJ quando se 33 

encontrou com o Presidente da CAPES, Prof. Jorge Guimarães, que informou que há R$ 34 

95.000.000,00 para disponibilizar de 450 a 500 bolsas para Pós-Doutoramento. Disse que 35 

este Programa da CAPES deverá ser lançado junto com o Programa de Pró-Equipamento. 36 

Informou que há Lei do MEC que possibilita que empresas que invistam em projetos de 37 

Instituições poderão descontar duas vezes e meia o valor investido no Imposto de Renda. 38 

Disse que um Assessor da CAPES virá à UENF explicar este projeto. Informou que houve 39 

reunião na FAPERJ, quando participou o Secretário Geral, Prof. Amaral, para buscar 40 

financiamento para trazer para a UENF o I Simpósio Nacional de Jornalismo Científico. 41 

Disse que o Presidente da FAPERJ, Prof. Ruy Garcia, se interessou na parceria com a 42 

UENF para a realização deste evento. Disse que a Cristina Viana, Subsecretária de 43 

Patrimônio, Alexandre Cardoso, Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Ruy Garcia, 44 

Presidente da FAPERJ e Luiz Edmundo, Secretário de Estado de Planejamento têm sido 45 

parceiros da UENF. O Prof. Amaral disse que ficou feliz em observar o Prof. Ruy Garcia 46 
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dizer que será muito importante o Simpósio Nacional de Jornalismo Científico e quando o 47 

mesmo se interessou na realização do Simpósio em parceria. O Prof. Marco Antonio 48 

informou que o processo de insalubridade e periculosidade está tramitando nas devidas 49 

instâncias do Governo. O Reitor informou, sobre a empresa que cuida da manutenção 50 

predial, que o primeiro serviço realizado foi a recuperação dos telhados e os demais 51 

serviços estão caminhando, com a recuperação dos banheiros. Disse que o Prof. Abel 52 

assumiu a Gerência de Recursos Computacionais e que a sala onde funciona o Setor de 53 

Rede será reformada pois não se encontra adequada para o serviço, com muitos 54 

computadores velhos no local. Informou que estamos com problemas no servidor de e-mail 55 

causados por span’s. Disse que estão sendo buscados recursos para melhora dos 56 

serviços. O Prof. Arnoldo informou que a referida sala do GRC está em situação ruim. 57 

Disse que há também problemas de cabos do CBB quebrados, problemas causados pela 58 

OI e problemas de pessoal no que se refere a entender as prioridades de atendimento. 59 

Sugeriu reuniões com todos os funcionários para discutir as questões funcionais. O Reitor 60 

disse que precisamos informatizar as solicitações e atendimentos e precisamos investir na 61 

capacitação de pessoal. Disse que o Setor de Editoração ficará vinculado à ASCOM e o 62 

Setor de Redes à Reitoria. Disse que a prioridade este ano é a melhora dos serviços de 63 

informática. O Prof. Abel disse que houve avanços na Gerência passada, como início da 64 

troca de cabeamento interno. Disse que nos prédios P4 e P5 haverá sistema wireless. A 65 

Profª Teresa perguntou sobre o nosso sistema acadêmico informatizado, sendo uma 66 

situação vergonhosa a falta do mesmo. O Reitor disse que não se pode desenvolver um 67 

sistema como este com apenas dois servidores. Disse que o nosso Curso de Computação 68 

não tem um corpo docente em número suficiente ainda que possa atacar este ponto. Disse 69 

que não temos hoje analista de sistema e analista de software. Disse que o servidor que 70 

atua no suporte não pode atuar no desenvolvimento. Passando ao item 3 da pauta, o 71 

Reitor disse que estaremos encaminhando aos Centros documento para a redefinição dos 72 

10 itens para compor o edital de concurso para Professor Associado, para serem 73 

encaminhados aos Laboratórios. O Prof. Marco Antonio disse que, com a anulação pelo 74 

CONSUNI dos editais que estavam abertos, foram preparados dois formulários para serem 75 

encaminhados aos candidatos inscritos e também será enviado aos Centros documento 76 

informando sobre a possibilidade de mudança de perfil, num prazo de 15 dias, conforme 77 

decisão do CONSUNI, e solicitando o envio de 10 temas para o novo Edital de concurso. O 78 

Reitor disse que é um processo que precisamos trabalhar com agilidade. O Prof. 79 

Maldonado disse que encaminhou listagem de professores para concursos. Disse que 80 

está se aproximando o prazo para aposentadoria de Professores Titulares e estão 81 

preocupados com esta questão, de saída de professores sem as respectivas reposições. 82 

Disse que foi feito questionamento à Assessoria Jurídica sobre a questão da Previdência 83 

Social. Disse que é preocupante estar na reta final para aposentadoria de Professores 84 

Titulares e não ter, quando ocorrer as aposentadorias, professores para cobrirem as vagas 85 

em aberto. Solicitou que seja agilizada a questão das normas para Concurso Público para 86 

Professor Titular. O Prof. Arnoldo disse que a preocupação é igual a do Prof. Maldonado. 87 

Disse que para o CBB são 3 vagas para Professor Titular. Disse que o TCE tratou de forma 88 

indiscriminada sobre a necessidade de prova escrita nos concursos para professor da UENF 89 

e estamos numa situação difícil e essa questão deve ser abordada de forma corajosa no 90 

próximo CONSUNI. O Reitor disse que essa questão já foi colocada na pauta do CONSUNI 91 

há algum tempo e tem 15 dias que foi tomada decisão sobre Professor Associado e na 92 
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próxima reunião será tratado sobre Professor Titular. Disse que a questão está em pauta, 93 

aliada à recorrência junto ao TCE. Disse que hoje não temos nenhuma garantia de que 94 

aqueles que fizerem novo concurso terão aposentadoria integral. Disse que esta é uma 95 

resposta que irá demorar porque estamos buscando pareceres de instâncias superiores. 96 

Disse que outro ponto é anteciparmos as questões de perfis de Professores Titulares nos 97 

Laboratórios. Disse ser inviável abertura de concurso público com vaga ainda preenchida. 98 

Disse que, com base em planejamento, deveremos buscar o Edital para Pós-Doutoramento e 99 

deve ser analisada carga horária e produção científica para sabermos se é necessário 100 

abertura de concurso. O Prof. Maldonado disse que para Professor Titular sabemos a data 101 

de saída dos mesmos. Disse que o processo de concurso público demanda algum tempo e 102 

ano passado tínhamos parâmetros para análise e para critério de seleção. O Reitor disse que 103 

não pode abrir edital sem que as vagas estejam em aberto. Disse que devemos ter os perfis 104 

preparados para que, quando sair o professor, abramos o edital. O Sr. Constantino disse 105 

que no COLAC há dois representantes de Chefes de Laboratório e um representante dos 106 

Docentes por Centro. Disse que discutiu-se exaustivamente a inclusão ou não da prova 107 

escrita e houve argumento que as bases nos Centros não estavam esclarecidas e que 108 

deveriam levar a elas. Disse que foi falado que levariam às bases as discussões sobre 109 

concurso para Professor Titular. Disse que houve reclamação de que as Diretorias de Centro 110 

não estariam informando às bases as discussões que ocorrem. O Reitor disse que o COLAC 111 

tomou a decisão e deu 45 dias de prazo para aguardar o parecer do TCE. Disse esperar que 112 

até o final de junho esta questão esteja definida. O Prof. Maldonado disse que esta 113 

discussão enriquece e facilita a compreensão de todos sobre esta questão. O Prof. Stumbo 114 

disse que há discussões de concursos homologados e outros não homologados e deveria ser 115 

melhor informada esta questão. O Prof. Arnoldo lembrou que o CBB tem hoje apenas dois 116 

Professores Titulares e a partir de novembro será apenas um. Sugeriu que seja encaminhado 117 

modelo de edital de concurso para Professor Titular para ser discutido no CONSUNI e 118 

gostaria que essa questão fosse decidida já. O Reitor disse que houve um avanço 119 

considerável no edital para Professor Associado aprovado no CONSUNI. Passando ao item 120 

4 da pauta, o Reitor disse que está com o processo E-26/050.155/09, que trata de 121 

solicitação do Prof. Sérgio Luiz Pereira da Silva para transferência de Auxílio FAPERJ para 122 

a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UNIRIO, instituição onde o Prof. Sérgio 123 

trabalha atualmente. Disse que a solicitação foi aprovada na Comissão Coordenadora do 124 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política. Colocada em apreciação a 125 

solicitação foi aprovada. O Prof. Marco Antonio informou que os Centros devem 126 

encaminhar até o dia 28 de maio os pedidos de compras de material de permanente 127 

referentes ao recurso de R$ 600.00,00, cujo critério de distribuição entre os Centros foi 128 

aprovado no Colegiado Executivo. O Prof. Stumbo disse que há Cursos em expansão, 129 

como o de Informática, que precisariam de 4 vagas novas. O Reitor disse que deve ser 130 

buscado o projeto para ser verificado o que nele consta. O Prof. Stumbo disse que no 131 

LCMAT estão questionando a cessão de dois servidores do Laboratório para a Prefeitura 132 

de Campos e um destes servidores é da secretaria do laboratório e o outro servidor que 133 

atua na secretaria adoeceu ficando a mesma sem nenhum servidor por um tempo. Disse 134 

que questionam não terem sido informados sobre as cessões. O Reitor disse que a 135 

solicitação é encaminhada ao Governo. Disse que estamos solicitando funcionários da 136 

Prefeitura para atuar na Universidade. Disse que é um processo em que a própria 137 

Universidade é atropelada. O Prof. Arnoldo disse, quanto à segurança do campus, que 138 
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riscaram dois carros no estacionamento do CBB. Solicitou que seja suspenso o 139 

aterramento que ocorre atrás do estacionamento, diminuindo assim a movimentação no 140 

local. Disse que há movimentação de carroças dentro do campus. O Reitor disse que é 141 

preciso aumentar a segurança, com possibilidade de instalação de câmeras de segurança. 142 

O Prof. Abel disse que reforçar a segurança é importante porque neste caso houve falha 143 

da mesma. O Prof. Logullo disse que neste caso pode haver a questão técnica, 144 

melhorada com reforço de segurança, mas também questão política. Disse que pode existir 145 

influência sobre os mais humildes através da maneira de falar de alguns. Nada mais 146 

havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 15 147 

minutos. 148 

 149 

 150 

 151 

          Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho         Carlos André Pereira Baptista   152 

  Reitor                                                               Secretário ad hoc 153 


