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ATA DA TRICENTÉSIMA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

da Reitoria, às 14 horas, a tricentésima vigésima reunião ordinária do Colegiado Executivo 6 

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

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

a reunião; Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; Profª Lílian Maria Garcia 9 

Bahia de Oliveira - Pró-Reitora de Graduação; Prof. Edson Correa da Silva – Pró-Reitor de 10 

Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Silvério de Paiva Freitas – Pró-Reitor de Extensão e 11 

Assuntos Comunitários; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. Alexandre 12 

Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do CCH; Prof. 13 

Hernan Maldonado Vazquez – Diretor do CCTA; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor 14 

Geral de Administração; Compareceram como convidados: Sr. Antonio Constantino de 15 

Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Paulo César de Almeida Maia – Diretor da Prefeitura 16 

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

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

pauta: 1- Aprovação da ata 319; 2- Informes; 3- Pós-Graduação – novos cursos; 4- CI 19 

Reitoria nº 31-09 – demanda dos Centros; 5- CI LESCE/CCH/UENF nº 078/09 – 20 

Transferência de projeto de pesquisa, sob coordenação do Prof. Sérgio Luiz Pereira da Silva, 21 

para a UNIRIO; 6- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença 22 

de todos. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata 23 

da 319ª reunião, sendo aprovada com duas abstenções. Passando ao item 2 da pauta, o 24 

Reitor informou que a Odebrecht está realizando consertos das irregularidades levantadas 25 

no Centro de Convenções. Disse que a empresa está trocando todo o piso superior, que 26 

era o motivo das infiltrações. Informou que em março de 2008 foi feito check-list e a 27 

Reitoria então solicitou as providências necessárias para os reparos. Informou que na 28 

próxima quinta-feira, às 18 horas, será inaugurada a Sala de Cinema no Centro de 29 

Convenções, finalizada por meio de projeto FAPERJ. O Prof. Silvério disse que todos 30 

estão convidados para prestigiar a inauguração e informou que na próxima semana 31 

acontecerá a 1ª Mostra de Cinema. O Reitor disse que depois de resolvidas as pendências 32 

deveremos regularizar o uso do Centro de Convenções. Informou que participou de reunião 33 

com o Presidente do Tribunal de Contas do Estado, e esperamos parecer favorável sobre a 34 

questão dos concursos públicos nos próximos dias. Disse que o Presidente do TCE 35 

considera pertinente a não realização de prova escrita no concurso para Professor Titular. 36 

O Prof. Arnoldo disse que no CONSUNI foi positiva a recepção à intenção do Reitor em 37 

reverter a questão da prova escrita para Professor Associado, em caso de parecer 38 

favorável do TCE. O Reitor disse que havia ficado claro que trabalharíamos em paralelo e, 39 

com parecer do TCE, levaríamos para avaliação do CONSUNI. Disse que em caso de 40 

parecer negativo para Professor Associado já temos um modelo de edital pronto para ser 41 

publicado. Informou que precisamos recompor a Comissão Permanente de Inquérito 42 

Administrativo da UENF. Disse que é constituída de Presidente, indicado pelo Reitor, e de 43 

um Professor e um Técnico de cada Centro, indicados pelos Diretores. Informou que a 44 

Prefeitura da UENF tem se esforçado na exigência às empresas terceirizadas para que 45 

cumpram os seus serviços de forma efetiva. Informou que serão instalados portões 46 



     

 
 

 

 

 

 

 

  

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 

 

eletrônicos e câmeras no campus. A Profª Lílian informou, sobre o Programa de Formação 47 

de Professores da Rede Pública, que haverá reunião na CAPES nos dias 29 e 30 de junho, 48 

quando será discutida a questão financeira. Disse que a Câmara deliberou sobre uma 49 

visita à USP, com dois coordenadores por Centro, para verificar alguns Programas, como o 50 

de Mobilidade Internacional. Solicitou colaboração dos Diretores no que se refere a diárias 51 

para os coordenadores. Disse que será feita Comissão para acompanhar implantação do 52 

PAR, por sugestão do Prof. Terrones em reunião do CONSUNI. Disse que se os recursos a 53 

serem repassados não forem suficientes para recebermos o número de alunos previstos, 54 

então não receberemos os mesmos. Disse que o que a CAPES passará de recursos é de 55 

acordo com o quantitativo de vagas. O Prof. Stumbo disse que o que preocupa são os 56 

técnicos e a infraestrutura dos Laboratórios. O Reitor disse que temos condições de 57 

construir prédios para melhorar a infra-estrutura. O Prof. Arnoldo disse ser inquestionável 58 

a relevância da inserção da UENF no Programa, mas preocupa o modus operandi. Disse 59 

que o CBB é um Centro questionador e disseram que essa questão que envolve 60 

professores não passou nos Centros. Disse que, para blindar qualquer tipo de atraso que 61 

pode ocorrer, este caminho poderia ser construído, possibilitando que todos níveis possam 62 

dar suas opiniões. Perguntou qual o motivo que fez com que o Projeto fosse diretamente 63 

ao CONSUNI. A Profª Lílian disse que para todo esse processo havia um prazo muito 64 

exíguo. Disse que foram convocados Coordenadores de Disciplinas e a estes foi solicitado 65 

que fizessem reuniões em seus Centros e trouxessem documento escrito das referidas 66 

reuniões. Disse que o Diretor do CBB deve mostrar no Centro que houve atitude de 67 

respeito com o mesmo. O Prof. Arnoldo perguntou em que data ocorreu a reunião. O 68 

Reitor sugeriu que o Prof. Arnoldo encaminhasse documento à Pro-Reitoria de Graduação 69 

solicitando as informações mais detalhadas. O Prof. Arnoldo disse que sua preocupação 70 

não é desconfiança, mas sim que tenha dados para responder aos questionamentos que a 71 

ele tem sido feitos. O Reitor disse que quando a Reitoria toma certas atitudes em relação a 72 

propostas e projetos, fora da UENF é deixado bem claro que a decisão final depende das 73 

aprovações nos Conselhos Superiores. O Prof. Maldonado disse que é importante a 74 

participação da Universidade no convênio. Disse que as Federais já fizeram Programas de 75 

Qualificação e é importante que a Pro-Reitoria informe aos Centros quantas diárias são 76 

necessárias para que os Coordenadores possam visitar a USP. A Profª Teresa disse que é 77 

um Programa sério e a UENF não poderia ficar de fora. Disse que de fato foi um tempo 78 

exíguo e a preocupação é que os Projetos das novas vagas estão ainda em discussão. 79 

Disse que já cobrou por CI o Projeto dos Cursos e há preocupação do Centro que os 80 

Projetos estão em fase de elaboração e se chegarmos em 2010 e não houver condições, 81 

como a situação seria contornada. O Reitor disse que se não tivermos condições não 82 

ofereceremos as vagas, mas é um instrumento para negociarmos. Disse que estamos a fim 83 

de fazer, mas não sem sustentabilidade mínima. O Prof. Edson informou, sobre os três 84 

Projetos CT-Infra/FINEP, que segunda-feira, dia 29 de junho, às 14 horas, na sala 101 do 85 

CBB, receberemos representante da FUNARBE para responder sobre os mesmos. 86 

Solicitou aos Diretores que informem nos Centros que quem tiver qualquer dúvida sobre o 87 

CT-Infra deve se comunicar com as Diretorias ou com a PROPPG. O Prof. Silvério disse 88 

que participou de evento em João Pessoa sobre Recursos Humanos, com a participação 89 

de representantes do Governo Federal, como Erasto Fortes, Coordenador Geral de 90 

Educação em Direitos Humanos, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 91 

Presidência da República. Disse que quando se fala em institucionalização da Extensão, 92 
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fica comprovado que a UENF está bem adiantada. Informou que será feito um Cadastro 93 

Nacional de Projetos de Extensão e as Universidades cadastradas poderão concorrer ao 94 

PROEXT. Disse que foi proposto a criação de critérios de avaliação de Programas de 95 

Extensão. Disse que conversou com Erasto Fortes sobre o andamento de nosso Projeto 96 

em Direitos Humanos. O Prof. Arnoldo informou que participou no último sábado do 1º 97 

Simpósio UENF de Educação em Ciências, atividade esta associada à Extensão. Disse 98 

que foi um grande sucesso com o auditório cheio durante todo sábado. O Reitor disse que 99 

as pessoas de fora estão vendo a Universidade diferente das pessoas internas, que 100 

parecem viver em outro mundo. Passando ao item 3 da pauta, sobre novos Cursos, o 101 

Reitor disse que vamos ouvir o que os Centros pensam, discutir e verificar como 102 

encaminhar projetos ao Governo. O Prof. Edson disse que podemos pensar em 103 

Doutorado em Educação por meio de um DINTER, capacitando pessoas da casa. Disse 104 

que Mestrado em Ensino de Ciências é demanda que tem chegado à PROPPG. Disse que, 105 

como há demandas de todos lados, devemos pensar em estratégias para cada caso e 106 

marcar reunião com todas as pessoas envolvidas. Disse que existem outras demandas, 107 

como Engenharia de Alimentos, Farmácia e Matemática. Disse que na Matemática temos 108 

vinte professores e existe potencialidade, precisando de um Mestrado e permitindo avançar 109 

na parte de computação e informática. A computação poderia ser através de DINTER 110 

também. Disse que no momento a Graduação está tendo discussão mais efervescente, 111 

mas poderia pensar no Mestrado conjuntamente. Disse que poderia ser pensado também 112 

em Mestrado em Administração Pública e, por fim, Meteorologia. A Profª Teresa 113 

perguntou, em relação a explanação do Prof. Edson sobre Ensino de Ciência, se já houve 114 

entendimentos. O Prof. Arnoldo disse que a Profª Silvia participou do evento no sábado 115 

pela manhã, mas ainda não houve conversas inter-Centros. Disse que agora começaram 116 

conversas com a Profª Marília, Prof. Luna e Prof. Walter. Disse que nas discussões finais 117 

da mesa-redonda, foi falado sobre o que existe na UENF e as pessoas que estavam 118 

presentes, sendo duas da FIOCRUZ e uma da UFRJ, disseram que o que temos nos dá 119 

condições bem melhores que outras Instituições. Disse que foi observado pela Diretora do 120 

Instituto Oswaldo Cruz, Tânia Araújo Jorge, que estamos em posição privilegiada para 121 

levar adiante nossos projetos. Disse que Ciências Biológicas hoje, para a CAPES, é como 122 

se não tivéssemos fazendo nada, por que na área cadastrada os C.A’s não aceitam as 123 

publicações ali inseridas. Disse que os professores devem ser colocados em Programas 124 

que os valorizem. Disse que é interessante, salvo a Farmácia, pensar na Pós-Graduação 125 

conjuntamente com a Graduação. Disse que teríamos duas Pós-Graduações bem fortes do 126 

que temos hoje. A Profª Teresa disse que pensamos em Doutorado associado aos 127 

professores do Centro, por que Doutorado é necessidade premente para nossos futuros 128 

quadros. Disse que temos linha específica de Educação e é desejo dos professores além 129 

do Mestrado, também Doutorado. Disse que a impossibilidade de Doutorado em Educação 130 

é o quantitativo. O Prof. Edson disse que pode ser pensado em DINTER para Doutorado 131 

em Educação. O Reitor sugeriu nos juntarmos ao IFF e UFF e com eles buscarmos 132 

parceiros, como UERJ e UFRJ, para um DINTER. Disse que o melhor modelo seria esse, 133 

com servidores participando também. Disse que pensamos o mesmo para a Computação. 134 

Disse que temos uma boa interação com a CAPES. A Profª Teresa disse que discutimos 135 

hoje a possibilidade de elo com a UFF e esta direção é interessante. Considera que 136 

Programa com Mestrado e Doutorado é mais adequado sempre que for possível. O Prof. 137 

Maldonado disse que recebeu esta semana no CCTA pedido de criação de novo Curso de 138 
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Pós-Graduação em Zootecnia. O Prof. Paranhos disse que, antes de tudo, ficou 139 

assustado com o número de propostas aqui discutidas. Disse que deveria ser discutido de 140 

maneira macro primeiro, por que os problemas que temos hoje podem ser agravados ainda 141 

mais. Disse que algumas propostas de Cursos prejudicam outros. Disse não ter escutado 142 

falarem de Mestrado Profissionalizante e, para as Engenharias crescerem, será através 143 

destes Mestrados. O Reitor disse que estamos aqui para discutir em cima dos temas. 144 

Disse que estamos tratando de nosso Plano de Desenvolvimento Institucional e 145 

começamos com as regras de credenciamento na Pós-Graduação. Disse que a abertura 146 

de novas possibilidades nos dá a chance de avançarmos, com cada um em sua área. O 147 

Prof. Paranhos disse que cada Engenharia tem seu Mestrado e Doutorado, mas para 148 

Mestrado Profissionalizante não precisamos de bolsas. Disse que qualquer nova proposta 149 

deve ter estudo de viabilidade e não podemos fazer novo Curso tirando professores de 150 

outros. O Prof. Edson disse que em outra reunião poderemos discutir as possibilidades de 151 

Mestrado Profissionalizante e Escola de Extensão. Disse que uma Escola de Extensão é 152 

muito importante para a Universidade e há empresas que precisam capacitar profissionais, 153 

que poderiam ser através de projetos da Escola de Extensão. O Prof. Silvério disse que 154 

isso já é feito na PROEX. O Prof. Stumbo disse que para Ensino de Ciências temos um 155 

grupo experiente e há proposta de Laboratório de Ensino de Ciências. O Reitor disse que 156 

é fundamental para a UENF um Laboratório com profissionais de diversas áreas para 157 

discutir Ensino de Ciências. O Prof. Stumbo disse que não podemos esquecer que os 158 

professores não têm que estar vinculados a apenas um Programa. Disse que a Matemática 159 

já está discutindo internamente a criação de Pós-Graduação. Disse, sobre a Meteorologia, 160 

que conhece bem o Projeto apresentado e não entende por que o mesmo foi barrado. 161 

Disse que se a produção não era alta, sem a Pós-Graduação não há como aumentá-la. 162 

Disse que devemos nos debruçar sobre Mestrado Profissionalizante e Escola de Extensão. 163 

Foi solicitada e aceita inversão dos itens 4 e 5 da pauta. Passando ao item 5 da pauta, o 164 

Reitor disse que se trata de CI LESCE/CCH/UENF nº 078/09, sobre transferência de 165 

projeto de pesquisa do CNPq, sob coordenação do Prof. Sérgio Luiz Pereira da Silva, para 166 

a UNIRIO, Instituição onde o Prof. Sérgio atualmente atua. Disse que a solicitação já foi 167 

aprovada no Centro. Colocada em apreciação a solicitação foi aprovada. Passando ao 168 

item 4 da pauta, o Reitor disse que os Centros encaminharam suas demandas e vamos 169 

trabalhar estas questões. Disse que alguns pontos já estão sendo trabalhados e estamos 170 

fazendo projeto para trazer ao Executivo. Disse que a reforma da Cada de Cultura Villa 171 

Maria precisa ser feita e estamos trabalhando a questão da Acessibilidade. Disse que a 172 

obra do Restaurante Universitário está em andamento. O Prof. Paulo disse que o primeiro 173 

passo é agradecer aos Diretores o encaminhamento das demandas para nos 174 

organizarmos. Disse que há demandas de todos os níveis, até de uso comum. Disse que a 175 

maior parte é manutenção, mas também vários serviços de instalação e de engenharia. 176 

Disse que a parte de manutenção é prioritária e estamos detalhando, agrupando e dando 177 

andamento aos projetos. Disse que a parte que envolve engenharia há instalação elétrica, 178 

hidráulica, etc. Disse que há reformas novas e antigas e algumas obras inacabadas e para 179 

cada uma delas é preciso projeto e memorial descritivo. Disse que há demandas de uso 180 

comum e individuais, sendo que as de uso comum tem prioridade. Informou que o 181 

agrupamento de demandas pode tornar a solução mais barata, vem de acordo ao início da 182 

estruturação da Prefeitura e nos dão planejamento para nossas ações. O Prof. Maldonado 183 

perguntou quais reformas seriam incluídas no trabalho e disse que não gostaria que as 184 
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Unidades Experimentais fossem esquecidas, especialmente o Colégio Agrícola. Disse que 185 

juntando esforços conseguiremos resolver as questões. O Prof. Paranhos disse que em 186 

relação ao Colégio Agrícola precisamos de um convênio. O Reitor disse que é preciso que 187 

o convênio seja renovado e é fundamental que os projetos tenham parecer técnico e 188 

acompanhamento da Prefeitura. O Prof. Paulo disse que fazer instalação sem projeto fica 189 

inviável e também muito mais oneroso para a Universidade. O Prof. Maldonado disse que 190 

encaminhou documento com a devida justificativa junto com o projeto e solicita que o 191 

projeto seja devolvido. O Reitor disse que quando se consegue recursos é importante que 192 

haja orientação técnica interna ou externa. Solicitou ao Prof. Maldonado e Prof. Paranhos 193 

que tratem da questão do convênio com o Colégio Agrícola. O Prof. Maldonado solicitou a 194 

devolução do projeto para poder fazer as justificativas e encaminhar com o cumprimento 195 

das exigências que foram feitas. O Prof. Paulo disse que o projeto não existe, mas a obra 196 

sim. Disse que não passou na Prefeitura um projeto com parecer técnico. O Prof. Stumbo 197 

observou que havendo mais demanda que verbas este Colegiado discutiria as prioridades. 198 

O Sr. Constantino disse que estamos nos perdendo quanto à dimensão do CONSUNI, 199 

que é o Conselho Supremo da Universidade, e cada membro deve zelar para que o 200 

CONSUNI se mantenha nessa dimensão superior. O Prof. Stumbo disse que o trabalho 201 

de elaboração do CT-Infra poderia guiar outras ações, mas no último instante 250 m2 do 202 

CCT não constaram do Projeto CT-Infra encaminhado. O Prof. Arnoldo disse que existiu 203 

crítica quando houve a redistribuição das verbas, mas hoje isso foi revertido após ser 204 

verificado o trabalho feito. Disse que problemas históricos do CBB foram resolvidos e não 205 

teria problema algum em defender mais verba para a Prefeitura. Ressaltou que devemos 206 

continuar com a discussão do projeto de verticalização, independente da FINEP, até 207 

conquistarmos verbas necessárias para este fim. Disse que aqui devem ser definidas 208 

prioridades e o Espaço da Ciência é importante para a multidisciplinaridade. Disse que 209 

mesmo se não conseguirmos verba da FINEP poderemos nos mobilizar para 210 

conseguirmos recursos através de outras fontes. Disse que precisamos, além de projetos, 211 

é saber quais deles vamos lutar a cada momento. O Reitor disse, sobre a verticalização, 212 

que precisamos ter base de sustentação para podermos crescer. O Prof. Marco Antonio 213 

lembrou que precisamos seguir nosso Plano Plurianual. A Profª Teresa disse, sobre as 214 

obras de expansão, que considera que precisamos discutir um Plano Diretor para a UENF. 215 

Disse que no momento estamos fazendo obras de maneira isolada. O Reitor disse 216 

concordar com as manifestações de indicativos e podemos formatar PDI para encaminhar 217 

ao CONSUNI. O Prof. Maldonado sugeriu que haja mais contato entre os assessores da 218 

Prefeitura com as Diretorias de Centro, informando sobre as obras que envolvem os 219 

Centros. O Reitor disse que um julho a Reitoria fará reunião com os Centros. Nada mais 220 

havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 30 221 

minutos. 222 

 223 

 224 

 225 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho         Carlos André Pereira Baptista             226 

             Reitor                                                              Secretário ad hoc 227 


