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ATA DA TRICENTÉSIMA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

da Reitoria, às 14 horas, a tricentésima décima nona 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 

Gustavo Xavier – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários em exercício; Prof. 11 

Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do 12 

CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do CCH; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – 13 

Diretor do CCTA em exercício; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral de 14 

Administração; 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. André Lacerda de Abreu Oliveira – Chefe do Hospital 17 

Veterinário; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte 18 

pauta: 1- Aprovação da ata 318; 2- Informes; 3- Cursos de Graduação; 4- Proposta de 19 

divisão de recursos (material permanente/equipamento); 5- Assuntos Diversos. O Reitor 20 

iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, o 21 

Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 318ª reunião, sendo aprovada com uma 22 

abstenção. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor informou que a Reitoria recebeu dos 23 

Centros suas demandas, como as correções necessárias nos prédios. Disse que será 24 

tentado priorizar tais demandas, com possibilidade de licitar empresa para tratar destas 25 

questões e será feito planejamento das ações. Informou que o Projeto de Acessibilidade 26 

está praticamente pronto para licitação. Informou que há necessidade urgente de reforma 27 

da Villa Maria. Disse que o prédio anexo à Villa Maria está pronto. O Prof. Reginaldo 28 

perguntou se os Centros serão informados sobre quais demandas encaminhadas serão 29 

atendidas. O Reitor disse que a direção é pela tentativa de atendimento de todas 30 

demandas, à exceção de obras novas. Informou que o médico perito retornará à UENF 31 

para fazer a avaliação dos servidores que ainda não foram avaliados e depois aqueles que 32 

recorreram. Disse que os servidores devem ser orientados de que as avaliações não são 33 

feitas pela Universidade e sim por perito. O Prof. Marco Antonio disse que a DGA tem 34 

sido procurada por muitos servidores sobre a questão da insalubridade e periculosidade e 35 

que é informado aos mesmos que foi contratado perito para fazer a avaliação dos que não 36 

foram avaliados durante o processo, dos novos servidores da UENF, daqueles que 37 

mudaram de setor e dos que pediram reavaliação. Disse que o Governo autorizou o 38 

pagamento dos adicionais retroativos a março de 2009. O Reitor informou que ontem foi 39 

expedido mandato judicial suspendendo a Lei de Cotas. Disse que os Reitores e o 40 

Secretário de Ciência e Tecnologia estão tentando audiência com o Presidente do Tribunal 41 

de Justiça. Disse que há muitos inscritos no próximo vestibular, que foi preparado 42 

considerando a Lei de Cotas. Informou que serão iniciados no dia 1º de junho o 14º 43 

Encontro de Iniciação Científica e a 9ª Mostra de Pós-Graduação da UENF. Disse que 44 

possivelmente o Secretário de Ciência e Tecnologia, Dr. Alexandre Cardoso, comparecerá 45 

na abertura, assim como a Vice-Presidente do CNPq. Informou que está sendo tratado o 46 
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fortalecimento dos setores jurídicos das Universidades, com a possibilidade de criação de 47 

Procuradoria. Disse que foi solicitada a cessão de dois advogados da FENORTE para a 48 

UENF. O Prof. Marco Antonio disse que a partir de agora, conforme edital aprovado no 49 

Conselho Universitário, concurso para Professor Associado deverá ter prova escrita e a 50 

mudança de perfil deverá ser homologada nos Conselhos de Centros correspondentes e 51 

depois encaminhados ao Colegiado Acadêmico e CONSUNI para apreciação. Disse que foi 52 

publicada nova resolução sobre diárias onde, por exemplo, a diária completa só poderá ser 53 

paga se houver pernoite de fato e não mais se o afastamento ultrapassar 12 horas. O Prof. 54 

Gustavo informou que foi submetido projeto APQ2 buscando recursos para o Workshop de 55 

Extensão e para a Semana de Ciência e Tecnologia, sendo conseguido R$ 10.000,00 (dez 56 

mil reais). O Reitor solicitou que o item 3 da pauta passasse para o final. A solicitação foi 57 

aceita. Passando ao item 4 da pauta, foram distribuídas planilhas com duas propostas de 58 

distribuição de recursos para os Centros para aquisição de material permanente e 59 

equipamentos. O Prof. Stumbo disse que há verba no orçamento da UENF destinada para 60 

o Hospital Veterinário. Disse que em reunião realizada ano passado foi chegado a um 61 

critério que excluiria da distribuição para os Centros alguns professores ligados 62 

diretamente ao Hospital Veterinário e que a questão voltaria a ser discutida posteriormente. 63 

Disse que precisamos continuar essa discussão e chegar a um critério. Disse que o aporte 64 

recebido pelo Hospital Veterinário já contempla alguns pesquisadores do CCTA. Fez uma 65 

explanação sobre as duas propostas de divisão de recursos apresentadas, uma 66 

contemplando os professores do LSA e LRMGA e outra excluindo. O Prof. Reginaldo 67 

disse que em 14 de outubro de 2008, em reunião do COLEX, os critérios estabelecidos 68 

contemplavam a proposta que inclui os professores do LSA e LRMGA. Disse que a 69 

questão é conceitual e que o Hospital Veterinário está ligado à Reitoria e o LSA e LRMGA 70 

têm setores que não estão vinculados ao Hospital. Reafirmou que a questão não é de 71 

valores e sim conceitual. Disse que a reivindicação do CCTA é que estejam incluídos todos 72 

os professores do Centro na divisão dos recursos. Disse que a Reitoria está atendendo 73 

muito bem o Hospital Veterinário, mas os Laboratórios não conseguem se manter e manter 74 

o Hospital apenas com os recursos destinados a este. O Prof. Stumbo enfatizou que 75 

estamos discutindo investimento em capital e não custeio. A Profª Teresa perguntou se já 76 

foi discutida no CCTA essa questão. O Prof. Reginaldo disse que sim, inclusive já houve a 77 

distribuição dos recursos, considerando a proposta que inclui os professores dos dois 78 

Laboratórios. O Prof. André disse que a verba para o Hospital, apesar de parecer grande, 79 

não atende totalmente a sua rotina. Disse que é preciso haver cuidado nessa discussão 80 

para que não haja injustiça. O Prof. Arnoldo disse que essa discussão foi profunda e 81 

árdua, mas é importante registrar novamente que o Hospital Veterinário e o CCTA devem 82 

estudar e detalhar essas verbas para que no ano que vem não estejamos divagando sobre 83 

valores não detalhados. Disse que é inconcebível que unidades entrem na distribuição de 84 

recursos a serem destinados aos Centros. Disse que conceitualmente chama atenção dos 85 

colegas do Hospital Veterinário para ponderarem e dissiparem qualquer ruído que possa 86 

haver no Hospital sobre colocações aqui feitas. Enfatizou que não foi dito por ninguém que 87 

o LSA e o LRMGA não são Laboratórios do CCTA, mas os dois Laboratórios têm a maioria 88 

dos Professores lotados no Hospital Veterinário, uma unidade de ensino, pesquisa e 89 

extensão muito bem montada e que orgulha nossa Universidade e não pode ser dito que 90 

boa parte desse recurso do Hospital não atenda os referidos Laboratórios. O Reitor disse 91 

que precisamos lembrar que o orçamento é aprovado no Conselho Universitário. Disse que 92 
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precisamos aprimorar, por exemplo, a questão de diárias destinadas ao Hospital 93 

Veterinário. Disse que diárias por serviços vinculados ao Hospital podem ficar na cota da 94 

Reitoria. Disse que o Hospital precisa de uma ação de atendimento. Enfatizou que é 95 

preciso integração e não separação. O Prof. Marco Antonio informou que a Lei de 96 

Diretrizes Orçamentárias para 2010 já está sendo discutida, tendo havido inclusive 97 

Audiência Pública. Disse que temos nosso orçamento, como os R$ 170.000,00 para o 98 

Hospital Veterinário, mas precisamos priorizar nosso custeio. O Prof. André ressaltou a 99 

importância da Reitoria na consolidação do Hospital Veterinário, assim como foi importante 100 

a parceria com o CBB. Disse que no orçamento do Hospital Veterinário o material de 101 

consumo e a ampliação dos serviços são dois pontos importantes. O Prof. Arnoldo disse 102 

que estamos discutindo equipamento e material permanente e os mesmos atendem a todo 103 

Centro. Disse que as unidades precisam entender as peculiaridades de cada caso para 104 

que um setor não seja beneficiado. A Profª Teresa disse que entendeu que devemos 105 

definir a locação dos recursos e que o próprio Hospital Veterinário tem que definir onde os 106 

recursos destinados a ele devem ser alocados e está claro que será nas atividades ligadas 107 

diretamente a ele. Considera que, para este momento, devem ser incluídos os dois 108 

Laboratórios. O Reitor considerou que não devem ser excluídos os dois Laboratórios da 109 

divisão dos recursos e que depois devemos discutir os recursos destinados ao Hospital. O 110 

Prof. Arnoldo disse que deve ficar registrado que o Colegiado Executivo sugeriu que essa 111 

discussão seja colocada no Conselho de Centro do CCTA de forma tranqüila. O Prof. 112 

Stumbo disse considerar que o Hospital Veterinário deve ter dotação para as atividades do 113 

dia-a-dia e que podemos considerar que sejam incluídos todos professores do CCTA, 114 

desde que a discussão conceitual não termine aqui e que discutamos os equipamentos 115 

adquiridos e a quem atendem. Ficou definido que os recursos serão distribuídos 116 

através do critério que inclui todos os professores do CCTA e que todos tragam a 117 

este Colegiado propostas sobre os recursos destinados ao Hospital Veterinário, 118 

evitando duplicidade no repasse dos recursos. O Prof. Stumbo perguntou até quando 119 

devem ser encaminhados os pedidos de compras com os recursos distribuídos para os 120 

Centros. Sugeriu dia 19 de junho. O Reitor disse que pode ser dia 19 de junho, mas 121 

solicitou que os pedidos sejam encaminhados bem organizados. O Prof. Reginaldo 122 

sugeriu que no ano que vem a questão da extensão seja contemplada na divisão dos 123 

recursos. Passando ao item 5 da pauta, o Reitor disse que está com o processo E-124 

26/050556/09, que solicita cessão da servidora Rosimara da Silva Santos de Almeida para 125 

a UERJ, pelo período de dois anos, a partir de 1º de junho de 2009. Disse que a solicitação 126 

foi aprovada no Colegiado do Laboratório de Materiais Avançados. Disse que no 127 

documento do Laboratório o mesmo solicita, em virtude da grande carência de técnicos no 128 

Laboratório, que a Reitoria da UENF consulte a UERJ sobre a possibilidade de 129 

transferência de um de seus técnicos para a UENF, especificamente para o LAMAV. Disse 130 

que a solicitação foi aprovada ad referendum do Conselho de Centro do CCT. O Prof. 131 

Arnoldo disse que diante da declaração formalizada do Laboratório, de que existe débito 132 

de pessoal no Laboratório, nós não podemos aprovar a cessão da servidora para a UERJ. 133 

Foi decidido que a solicitação será devolvida ao Laboratório informando que o 134 

COLEX não aprovou a referida cessão. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor disse 135 

que temos que enfrentar a questão de Laboratórios que têm carga de horas/aula baixa e 136 

encaminham demanda de Professor Temporário. Disse que não há nos Centros uma 137 

busca nos Laboratórios de professores que possam colaborar com outros. O Prof. 138 
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Arnoldo disse que temos enfrentado problemas e temos que exigir que os Laboratórios 139 

que pedem Professores Temporários explicitem suas cargas horárias pormenorizadas e 140 

que as mesmas sejam confrontadas com os registros da Secretaria Acadêmica. Sugeriu a 141 

criação de formulário para confrontar com os dados da Secretaria Acadêmica. O Reitor 142 

disse que a questão deve ser tratada dentro dos Centros também. Considera que 8 143 

horas/alta pode ser alta, desde que esteja sendo feito também pesquisa e extensão. A 144 

Profª Lílian disse que houve hoje reunião do Fórum de Graduação, com excelente 145 

apresentação da Profª Dircéa Branco de Menezes Gomes, aposentada do CEFET. Disse 146 

que durante o Fórum puderam discutir sobre os Projetos Políticos Pedagógicos e refletiram 147 

que no atual momento estamos inadimplentes em relação ao recadastramento dos 148 

Licenciaturas no Conselho Estadual de Educação. Disse que fomos orientados sobre a 149 

necessidade de termos um Projeto Pedagógico Institucional e que a plenária concluiu que 150 

precisamos de fato do referido Projeto, além do Plano de Desenvolvimento Institucional. 151 

Disse que outra questão é a falta de formação pedagógica de muitos professores. Disse 152 

que serão convidadas Instituições com Programas Pedagógicos de excelência para nos 153 

falar como trabalham a questão. Disse que a formação pedagógica deve ser discutida pela 154 

Universidade como um todo. Informou, sobre novos cursos, que o Curso de Administração 155 

deve estar na pauta do próximo Colegiado Acadêmico e o Curso de Farmácia poderia 156 

funcionar no início, pelo menos durante um ano, sem contratar ninguém de imediato. Disse 157 

que foi feito levantamento de vagas não ocupadas e que se podemos e temos condições 158 

de oferecer um novo Curso, porque não oferecê-lo. Disse, ainda, que a experiência de 159 

termos realizado nosso próprio vestibular nos amadureceu bastante. O Prof. Edson disse 160 

que é importante crescermos, porque o pequeno, mesmo em excelência, poderá ter 161 

problemas de estabilidade. O Prof. Reginaldo disse que é importante termos novos 162 

cursos, mas devemos nos preocupar com a questão dos professores. Disse que muitos 163 

estão para se aposentar e a realização de concurso não acontece na mesma dinâmica. 164 

Disse que é importante que as alterações no perfil passe nos Conselhos de Centro, 165 

adequando às necessidades dos Laboratórios. A Profª Lilian disse que os cursos mudam 166 

e precisam de adequações nas grades e as Universidades têm feito a formação dos 167 

quadros. Disse que os Colegiados de Cursos levantam as necessidades nas disciplinas e 168 

procuram resolver a questão com a formação dos quadros. Disse que precisamos discutir 169 

como otimizar os recursos humanos já contratados para atender a graduação. Disse que 170 

gostaria de tirar desta reunião que os Laboratórios façam a adequação das suas disciplinas 171 

com seus quadros e que sejam confrontados os dados das disciplinas que a Secretaria 172 

Acadêmica possui com os dados dos Laboratórios. O Reitor disse que temos que discutir o 173 

gasto que está sendo feito com contratações que poderiam ser usados na formação e que 174 

o assunto seja tratado nos Centros e que possamos discutir na próxima reunião. Nada 175 

mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 55 176 

minutos. 177 

 178 

 179 

 180 

          Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho         Carlos André Pereira Baptista   181 

  Reitor                                                               Secretário ad hoc 182 


