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ATA DA TRICENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

Reitoria, às 14 horas e 20 minutos, a tricentésima vigésima segunda reunião ordinária do 6 

Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – 7 

UENF, com as presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Antonio Abel Gonzalez 8 

Carrasquilla – Vice-Reitor que presidiu a reunião; Profa. Rita Nobre Soares –  Pró-Reitora 9 

de Graduação em exercício; Prof. Edson Correa da Silva – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-10 

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

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

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

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

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

Chefe de Gabinete; Prof. Ronaldo Paranhos – Diretor de Administração de Projetos; Sra. 16 

Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 17 

1- Colação de Grau; 2- Aprovação da ata 321; 3- Informes; 4- Edital Pró-Equipamento 18 

CAPES; 5- Assuntos Diversos. O Vice-Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de 19 

todos. Passando ao item 1 da pauta, teve início a cerimônia de Colação de Grau de três 20 

formandos do curso de Medicina Veterinária. Cristiano dos Santos Moreira, Gabriela 21 

Santanna Machado Silva e Renato Seabra Soares de Souza. Depois do juramento o Vice-22 

Reitor fez a imposição de grau, de Médico Veterinário e coube ao Diretor de CCTA, Prof. 23 

Herman Maldonado a entrega dos certificados. item 2 da pauta, o Vice-Reitor colocou em 24 

apreciação a minuta da ata da 321ª reunião, sendo aprovada com uma abstenção. 25 

Passando ao item 3 da pauta, o Reitor informou sobre as notícias divulgadas em jornais 26 

de Macaé, sobre a expansão da UENF para aquela cidade, na ocasião da visita do 27 

Governador o assunto foi notícia, tendo sido divulgada a liberação de oitenta vagas para 28 

concursos de professores para viabilizar o projeto. O Prof. Arnoldo questionou se o 29 

orçamento contingenciado foi liberado. O Prof. Abel esclareceu que isso ainda não foi 30 

resolvido. O Prof. Arnoldo informou que na próxima semana estará chegando ao CBB o 31 

Prof. Vetury Sitaramam que virá como Professor Visitante pelo período de um mês. O 32 
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Professor tem visão multidisciplinar e acredita que será importante também para outros 33 

Centros. Durante o período em que estiver na Universidade fará palestras e um workshop. 34 

O Prof. Maldonado falou de visita feita à UNESP, onde também adiaram o período letivo e 35 

apresentou material que está sendo distribuído com orientações sobre a gripe A. A Profa. 36 

Teresa solicitou esclarecimentos sobre qual a função ou cargo do Prof. Fernando Saboya 37 

que assinou documento enviado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pó-Graduação. O Prof. 38 

Edson esclareceu que o Prof. Saboya estava cobrindo as suas férias uma vez que o Prof. 39 

Logullo também estava ausente, participando de congressos. 4 – Edital Pró-40 

equipamentos CAPES – O Prof. Abel falou sobre o Edital CAPES, para equipamentos, 41 

lançado no dia 10 do mês passado, com prazo final no próximo dia 07, deverá ser 42 

apresentada uma proposta única, da Universidade, mas com sub-projetos. O Prof. Edson 43 

esclareceu que com o número de professores da UENF poderemos apresentar projeto de 44 

até 350 mil reais, o edital contempla a aquisição de equipamentos para pesquisa científica, 45 

para uso compartilhado, não poderão ser incluídas no cálculo as despesas com importação 46 

que serão a contra partida da universidade. Era esperado que os Coordenadores de 47 

Programa de Pós-graduação que enviassem as demandas de cada um dos Programas. 48 

Com a aproximação do término do prazo e, como as solicitações não chegavam o Prof. 49 

Saboya encaminhou documento aos Diretores de Centro para que encaminhassem as 50 

demandas para que fizessem sub-projetos que atendessem aos programas de pós-51 

graduação. O Prof. Edson considera importante pensar em projetos inter institucionais e na 52 

estratégia de conseguir a maior quantidade de recursos. O Prof. Saboya esclareceu que o 53 

Edital não contempla os Centros e sim os Programas de Pós-Graduação através de 54 

projetos que se articulassem. Continuou dizendo que os Programas não estavam se 55 

articulando para apresentar as demandas, por isso, foi necessário acionar os Diretores de 56 

Centro para que provocassem a situação, foi preciso induzir a solicitação porque o prazo 57 

estava se esgotando e os Programas não se articulavam. O Prof. Edson ressaltou a 58 

importância da Universidade saber de suas necessidades, independente de Edital, deveria 59 

ser tentada uma articulação prévia para se ter idéia de demandas e potencialidades. O 60 

Prof. Stumbo argumentou que foi tudo muito em cima da hora e, por isso, o retorno foi 61 

pequeno. O tempo também é pequeno para decidir se a demanda for maior que a verba 62 

por isso, sugere que essa questão seja resolvida ainda hoje, o CCT apresentou duas 63 
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solicitações, em torno de 136 mil reais. O Prof. Arnoldo esclareceu que o assunto foi 64 

discutido no Conselho do CBB e está trazendo várias solicitações e alguns dos 65 

equipamentos que foram solicitados poderão beneficiar vários laboratórios. A Profa. Teresa 66 

também argumentou que o prazo foi bastante curto e na reunião do Conselho de Centro, 67 

ocorrida ontem , dia 03, solicitou aos Coordenadores de Programa que fizessem as 68 

propostas. O Prof. Sérgio Arruda, a convite da Profa Teresa apresentou a solicitação para 69 

compra de computadores e software para o Laboratório de Línguas. Foi esclarecido que 70 

apenas os computadores poderiam ser comprados uma vez que o edital é para 71 

equipamentos e software não se enquadra nessa rubrica. A Profa. Rita sugeriu que 72 

poderiam comprar software com verba da graduação. O Prof. Maldonado argumentou que 73 

como o tempo foi muito curto não foi possível levantar as demandas do CCTA. O Prof. 74 

Arnoldo considera importante que os equipamentos comprados com a verba do Edital 75 

sejam instalados em áreas onde possam ser usados por vários pesquisadores, inclusive de 76 

diferentes Centros. O Prof. Abel considera positiva a experiência do CBB que tem um 77 

banco de dados com as demandas. O Prof. Edson falou que foram encaminhadas algumas 78 

solicitações e será necessário estabelecer os critérios de atendimento. O Prof. Arnoldo 79 

sugeriu atender a demanda integral do CCT por possuir caráter multiusuário e um valor 80 

bastante razoável frente ao tamanho do Centro. Também sugeriu atender a demanda do 81 

CCH por motivo semelhante, e que o restante do valor que poderia ser solicitado fosse 82 

dirigido à aquisição dos equipamentos considerados de uso mais geral na lista proposta 83 

pelo CBB. O Prof. Edson enfatizou a necessidade de ter os subprojetos, centralizados em 84 

programas de pós-graduação e de serem equipamentos para multiusuários, ressaltou a 85 

importância do empenho dos Diretores e de seus pares, Coordenadores de Programas na 86 

elaboração dos projetos. Após ampla discussão o COLEX deliberou que a PROPPG 87 

centralizará todo o processo, com a elaboração do projeto e distribuição dos recursos. 5- 88 

Assuntos Diversos – 5.1 – Feriado do dia 6 – o Prof. Abel lembrou que na próxima 89 

quinta-feira, dia 06 será feriado municipal e na Universidade também é provável que a 90 

sexta-feira seja ponto facultativo uma vez que não haverá prejuízo do período letivo já que 91 

as aulas estão suspensas. O Sr. Constantino lembrou que esta é uma questão onde os 92 

Diretores devem se manifestar porque a decisão de suspender o início do período letivo foi 93 

criticada com o argumento que o Reitor teria tomado a decisão sozinho quando não foi o 94 
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que aconteceu, os Diretores e Pró-Reitores foram convocados para decidir em reunião. 95 

Continuou dizendo que a Universidade recebeu documento do Procurador da República 96 

solicitando informações se havia sido acatada a orientação dada pela Secretaria de Saúde 97 

e de Educação sobre o adiamento do início das aulas e que outra medidas foram adotadas 98 

no que diz respeito a prevenção da gripe A. Esse documento veio de encontro a medida 99 

que foi adotada. Em resposta ao Procurador vai ser informada além do adiamento do 100 

semestre letivo as palestras de especialistas que ocorreram na UENF sobre o tema. Como 101 

medida preventiva o Reitor vai assinar portaria liberando as gestantes da frequência 102 

enquanto durar a suspensão das aulas. O Prof. Arnoldo considera improcedente a nota 103 

veiculada pela ADUENF sobre a decisão do adiamento das aulas ter sido do Reitor. Os 104 

Diretores e Pró-Reitores foram chamados e houve consenso geral para que a medida 105 

fosse adotada. Quanto ao ponto facultativo só seria problemático se estivesse em vigência 106 

o calendário acadêmico, considera a medida salutar principalmente por causa da gripe. 107 

Importante ressalvar que se houver necessidade, ou a critério da chefia o setor pode 108 

trabalhar. Isso talvez ocorra em setores envolvidos no Edital CAPES porque a proposta 109 

deverá ser enviada até sexta-feira. Quanto a questão da liberação das gestantes já houve 110 

questionamento a respeito, sugere que seja solicitado à empresa de limpeza que utilize 111 

álcool gel para limpar móveis e maçanetas e que a higienização seja feita de modo mais 112 

frequente. Outra medida sugerida é a orientação para que as pessoas que apresentarem 113 

sintomas de gripe sejam liberadas do trabalho. A Profa. Teresa concorda que as medidas 114 

devem ser tomadas, a situação é grave e não adianta suspenderem as aulas e não 115 

tomarem outras medidas preventivas. Sugere que sejam divulgadas as medidas de 116 

prevenção e o pessoal da limpeza orientado quanto aos cuidados de higiene. O Prof. 117 

Stumbo concorda com o ponto facultativo e considera importante que quando os 118 

professores se dirigirem aos alunos informem as medidas de prevenção contra a gripe. 5.2 119 

– Programa de qualificação de professores da rede pública – o Prof Stumbo solicitou 120 

esclarecimentos sobre o Programa que está para começar e ainda não ficou clara como 121 

será a operacionalização. Continuou dizendo que não vê perspectivas na contrapartida do 122 

Governo, principalmente no que diz respeito a infra-estrutura, também não ficou claro se 123 

haverá uma turma única para esses professores ou se serão inseridos nas turmas 124 

regulares, outro ponto também ainda não esclarecido são os critérios de bolsa para ao 125 
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professores da UENF que participarão do Programa. A Profa. Rita informou que haverá 126 

reunião com os Coordenadores de Curso e dois membros do Colegiado para determinar os 127 

critérios de preenchimento das vagas quando houver demanda maior que o número de 128 

vagas. Ressaltou que os critérios serão determinados pela Universidade, continuou 129 

dizendo que o prazo de inscrição foi prorrogado até o próximo dia 09. As vagas serão 130 

oferecidas em função de vagas ociosas nas licenciaturas, será criado um outro horário 131 

para atender as especificidades dessa turma e turma de  nivelamento. A bolsa para os 132 

professores será de R$ 900,00 (novecentos reais) para quem ministrar uma disciplina e de 133 

R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) para aquele que ministrar duas disciplinas. O Prof. 134 

Stumbo reafirmou sua preocupação em relação a dificuldade de infra-estrutura tanto física 135 

quanto de pessoal, na medida que aceitamos alunos estamos assumindo um compromisso 136 

que em algum momento poderemos não cumprir. Pelo que sabe os Coordenadores 137 

estabeleceram, por escrito, as condições necessárias para a implantação do Projeto. A 138 

Profa. Rita esclareceu que para o próximo semestre os alunos entrarão nas turmas e, se 139 

necessário, haverá turmas de nivelamento. Na reunião também será decidido como a 140 

bolsas serão implantadas. O Sr. Constantino sugeriu que a medida que as vagas forem 141 

oferecidas haja o monitoramento da contrapartida do Governo para avaliar se estão sendo 142 

cumpridas. O Prof. Arnoldo considera importante amadurecer o processo de seleção para 143 

as bolsas como também deve ocorrer com as bolsas oferecidas pelo CEDERJ. Devem ser 144 

adotados critérios claros para premir quem trabalha. Existem vária vias de incremento de 145 

salário que pode desmotivar o professor que trabalha porque pode acontecer de se 146 

apresentarem os professores que só trabalham se tiverem alguma coisa a ganhar, isso 147 

pode destruir a excelência e desmotivar. Devem ser adotados critérios rígidos na seleção 148 

dos professores de modo a  pelo menos dificultar o acesso às bolsas dos professores com 149 

baixo desempenho na Universidade. O Prof. Stumbo ressaltou que a carga horária no 150 

Projeto não deve ser computada como carga horária regular. Para a Profa. Rita esta é uma 151 

proposta nova e que representa um desafio e a UENF não poderia ficar de fora. O Sr. 152 

Constantino concorda com o Prof. Arnoldo e considera importante levar em conta a 153 

produtividade, isso deve ser claro nos Laboratórios. Para o Prof. Arnoldo os critérios devem 154 

ser determinados pela PROGRAD porque assim fica fácil para o Laboratório determinar 155 

que professores podem participar do Projeto. O Prof. Edson sugeriu que talvez pudessem 156 
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adotar critério de porcentagem em atividades de pesquisa e extensão e definir uma carga 157 

horária máxima para atuar no Projeto. O Prof. Paranhos argumentou que também na 158 

Diretoria de Projetos estão adotando critérios de produtividade para que o Professor tenha 159 

direito a participação financeira nos projetos. 5.3 Dificuldade na entrega de material –o 160 

Prof. Marco Antonio relatou as dificuldades que tem sido encontradas pelo pessoal do 161 

Almoxarifado, onde só tem dois funcionários, para entregar material, principalmente para 162 

as Coordenações de Pós-Graduação do CCTA. As compras chegam e  não são retiradas, 163 

tem material que está no almoxarifado há mais de um mês, com isso as notas não são 164 

atestadas e não é feito pagamento aos fornecedores, o que gera outro problema. Solicitou 165 

aos Diretores de Centro que ajudem a resolver essa questão. Nada mais havendo a tratar, 166 

o Vice-Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas e 45 minutos. 167 

 168 

 169 

 170 

Prof. Antonio Abel Gonzáles Carrasquilla          Maria Beatriz P. Boeschenstein             171 

             Vice-Reitor                                                      Secretária ad hoc 172 


