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ATA DA TRICENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

Reitoria, às 14 horas, a tricentésima vigésima primeira 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; Prof. Carlos 9 

Jorge Logullo – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; Prof. Silvério de 10 

Paiva Freitas – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Arnoldo Rocha 11 

Façanha – Diretor do CBB; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa 12 

de Jesus Peixoto – Diretora do CCH; Prof. Hernan Maldonado Vazquez – Diretor do CCTA; 13 

Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral de Administração; Compareceram como 14 

convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Antonio 15 

Teixeira do Amaral Junior – Secretário Geral; Prof. André Lacerda de Abreu Oliveira – 16 

Chefe do Hospital Veterinário; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. 17 

Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 320; 2- Informes; 3- CI Reitoria nº 31-09 – 18 

demanda dos Centros; 4- Comissão Permanente de Inquérito Administrativo; 5- Assuntos 19 

Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 20 

1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 320ª reunião, sendo 21 

aprovada. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor informou que, em reunião com a 22 

ADUENF, foram colocadas em pauta pela Associação reivindicação dos docentes. Disse 23 

que foi mostrado pela Reitoria que os objetivos são comuns e que a pauta da Reitoria, em 24 

relação à reposição salarial, é a aprovada no CONSUNI. Disse que foi deixado claro na 25 

reunião que ainda não está sendo tratada a retroatividade da insalubridade e sim os 26 

recursos e a questão dos servidores que ainda não foram avaliados. Disse que primeiro é 27 

importante sedimentar este processo. O Prof. Amaral disse que ter ocorrido o pagamento 28 

das primeiras avaliações foi um fato bem positivo. Disse que houve agilidade para as 29 

avaliações e reavaliações necessárias. O Reitor informou que foi discutido também na 30 

reunião com a ADUENF a questão de Auxílio-Creche e Auxílio-Alimentação. Disse que o 31 

processo de Auxílio-Creche está em andamento e que o Auxílio-Alimentação é limitado por 32 

Decreto do Governador. Disse que foi solicitado pela ADUENF que a Reitoria 33 

intermediasse reunião da Associação com o Secretário Estadual de Ciência e Tecnologia. 34 

Disse, sobre a sede da ADUENF, que ficou claro que a UENF não pode ceder área para a 35 

Associação de forma definitiva e, como está sendo construída sede para o DCE, também 36 

poderá ser feita para a ADUENF, mas não como no projeto inicial apresentado pela 37 

Associação, com campo de futebol, sauna e outras áreas de lazer. Informou que a UENF 38 

está com stand na Exposição Agropecuária de Campos, onde poderão ser realizadas 39 

inscrições para o ENEM, assim como para participação nos cursos da Semana do Produtor 40 

Rural. O Prof. Maldonado disse que a Diretoria do CCTA não foi avisada sobre a 41 

Exposição Agropecuária e solicitou que no próximo ano seja feito aviso, pois o CCTA tem 42 

material para levar para a Exposição. O Reitor disse que estamos tendo problemas de 43 

representação neste Colegiado, por que o Diretor do CCTA sempre diz que desconhece 44 

alguns pontos aqui colocados. Disse que deve ficar registrado que o Prof. Maldonado está 45 

convidado, desde já, para participar da Comissão Organizadora do stand da UENF para a 46 
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Exposição Agropecuária de Campos em 2010. O Prof. Silvério disse que o Diretor do 47 

Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias deveria ser o primeiro a apresentar 48 

proposta para participação na Exposição Agropecuária e não simplesmente aguardar 49 

convite. O Prof. Amaral disse que o CCTA possui um semanário e neste deveria constar 50 

esclarecimentos e, mesmo, publicidade sobre a Exposição Agropecuária, já que as 51 

informações sobre a Exposição haviam sido repassadas nos fóruns competentes da UENF. 52 

O Reitor disse que o Hospital Veterinário buscou entendimentos com a Fundação Rural 53 

para montar seu stand, ficando evidente a importância do ato da Chefia do Hospital. O 54 

Prof. Silvério disse que o Prof. Fábio Coelho, Coordenador de Extensão do CCTA, está 55 

presente com o grupo da PROCAMPO no stand da UENF na Exposição Agropecuária, 56 

divulgando a Semana do Produtor Rural e, desta forma, não pode ser dito aqui que o 57 

CCTA não tem informações sobre a Exposição Agropecuária. O Prof. Arnoldo disse ter 58 

ficado surpreso como as colegas de sua filha estão mobilizadas para participarem dos 59 

shows que serão realizados durante a Exposição Agropecuária, mostrando assim como a 60 

cidade está mobilizada para o evento. Disse que temos que nos preocupar sim com a 61 

mobilização para os eventos, pois sempre acontecem problemas sérios de organização. 62 

Disse que isso é um problema histórico e deve ser discutido para ficar bem claro as 63 

responsabilidades. O Reitor informou que teremos que parar a rede de internet por dois ou 64 

três dias, provavelmente no final da próxima semana, para reforma da sala da GRC no 65 

CCT, onde ficam os equipamentos que fazem a rede funcionar. Disse que a reforma se faz 66 

necessária para melhorar as condições de trabalho naquele setor. Informou que o servidor 67 

de e-mail está mais lento que o normal devido, além dos spams, ao fornecimento de e-68 

mails para os estudantes, sobrecarregando a rede. Disse que está sendo providenciado 69 

compra de equipamentos para melhorar o funcionamento. O Prof. Silvério informou que 70 

participou de reunião na Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, com participação de 71 

diversas Instituições e Órgãos que prestam serviços, como produção de tecnologia, etc. 72 

Disse que as Instituições podem se cadastrar no Programa, para prestação de serviços 73 

para micro-empresários. Disse que a RedeTec se dispõe a cadastrar e virá à UENF 74 

verificar quais serviços poderemos oferecer. Disse que eles solicitaram de imediato 75 

consultoria na área de bovinocultura de corte. A Profª Teresa perguntou sobre o espaço 76 

hoje ocupado pelo CEDERJ no prédio do CCH. Disse que o Centro ganhou projeto para 77 

Laboratório de Línguas e pensam naquele espaço para o Laboratório e para o projeto de 78 

Acessibilidade. Disse que é importante definir que o espaço será para o CCH. O Reitor 79 

disse que o Prof. Paulo Maia, Prefeito da UENF, procurará a Direção do CCH para discutir 80 

esta questão. Disse que é importante que as obras a serem realizadas sejam definitivas, 81 

evitando adaptações. Informou que houve recursos em relação ao Projeto de 82 

Acessibilidade e, com isso, fomos questionados pelo TCE sobre não termos um projeto 83 

básico, mas é importante ressaltar que o que nós licitamos foi exatamente o serviço para o 84 

projeto básico. Informou que está sendo tratado junto ao Banco do Brasil de Termo de 85 

Comodato, possibilitando caixa eletrônico do Banco no campus e financiamento de imóveis 86 

para os servidores. Informou que o Deputado Comte Bittencourt, Presidente da Comissão 87 

de Orçamento da ALERJ, visitou a UENF. O Prof. Marco Antonio informou, sobre 88 

insalubridade, que o perito está quase no fim dos serviços, mas tem chegado muitos 89 

processos à DGA, inclusive de pessoal administrativo. Passando ao item 3 da pauta, o 90 

Reitor disse, sobre as demandas dos Centros, que estamos tratando desta questão. Disse 91 

que a dificuldade é pelo número reduzido de servidores no corpo técnico da Prefeitura. 92 
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Disse que algumas ações ainda não podem ser atendidas pois dependem de adaptação da 93 

rede elétrica, que precisa de liberação de recursos por parte da FINEP. O Prof. Marco 94 

Antonio disse que estamos tentando liberar os R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) 95 

que estão contingenciados, evitando que seja liberado apenas no final do ano e 96 

acarretando muita correria. O Prof. Maldonado disse que foi pedido pelos servidores 97 

reforma do refeitório no Colégio Agrícola. Disse ter sido informado que a não assinatura do 98 

convênio da UENF com o Colégio Agrícola não foi assinado ainda não por culpa do CCTA. 99 

O Reitor disse que estamos tratando da reforma dos prédios e das salas de aula. Disse 100 

que gostaria de sugerir aos Diretores caminharmos na questão dos espaços dos prédios. 101 

Sugeriu manter o projeto encaminhado à FINEP e que no planejamento da Universidade 102 

conste a possibilidade de ampliação verticalizada. Disse que a obra em locais com infra-103 

estrutura pronta haverá redução de custos. O Prof. Arnoldo disse que há idéia de que o 104 

Curso de Farmácia seja instalado no segundo andar do prédio que está sendo construído 105 

junto ao Hospital Veterinário. O Reitor disse que a idéia é batermos o martelo para que a 106 

Prefeitura possa começar a trabalhar. Disse que ainda não temos os recursos, mas 107 

precisamos do projeto para buscá-los. A Profª Teresa disse que na reunião passada citou 108 

o Plano Diretor para a UENF, com planejamento a longo prazo e com projeto urbanístico e 109 

que seja apresentado neste Colegiado o projeto de maneira geral. O Reitor disse que hoje 110 

foram apresentados dois projetos e na semana que vem discutiremos a formatação para o 111 

Plano de Desenvolvimento Institucional. Passando ao item 4 da pauta, o Reitor solicitou 112 

aos Diretores que encaminhem à Reitoria as indicações dos Centros para composição da 113 

Comissão de Inquérito Administrativo. Disse que tem havido algumas ocorrências e 114 

precisamos que a Comissão funcione. Passando ao item 5 da pauta, o Prof. Stumbo 115 

disse que está com o processo E-26/050556/09, que trata da solicitação da servidora 116 

Rosimara da Silva Santos de Almeida para sua cessão para a UERJ. Disse que recebeu o 117 

processo no CCT e não entendeu qual foi a definição sobre a questão. Após debate sobre 118 

ao questão, foi esclarecido ao Prof. Stumbo que o Colegiado havia indeferido a solicitação 119 

de cessão da servidora, autorizar a continuidade de afastamento por licença sem 120 

vencimentos e admitir possibilidade de permuta com outro servidor da UERJ, cujos 121 

entendimentos devem ser feitos pelo CCT. O Sr. Constantino solicitou ao Diretor do CCT 122 

que encaminhasse o processo para a Reitoria para melhor instrução. Nada mais havendo a 123 

tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas. 124 

 125 

 126 

 127 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho         Carlos André Pereira Baptista             128 

             Reitor                                                              Secretário ad hoc 129 


