
     

 
 

 

 

 

 

 

  

REITORIA 
COLEX 

 

 

 

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ -   CEP:  28013-602 
Tel.: (22) 2739–7003 - Fax: (22) 2739-7173 – correio eletrônico: reitoria@uenf.br 

 

ATA DA TRICENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

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

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

presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice- 8 

Reitor que presidiu a reunião; Profa. Lilian Maria Bahia de Oliveira – Pró-Reitora de 9 

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

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

Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Diretora 12 

do CCH; Prof. Hernan Maldonado Vazquez – Diretor do CCTA; Prof. Marco Antonio Martins 13 

– Diretor Geral Administrativo; Compareceram como convidados: Sr. Antonio Constantino 14 

de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Paulo César de Almeida Maia – Diretor da 15 

Prefeitura da UENF; Prof. Ronaldo Paranhos – Diretor de Administração de Projetos; Prof. 16 

Antonio Teixeira do Amaral Junior – Secretário Geral; e a Sra. Maria Beatriz Pessanha 17 

Boeschenstein – Secretária ad hoc. O Prof. Abel iniciou a reunião agradecendo a 18 

presença de todos e justificou a ausência do Reitor que teve que resolver problemas 19 

familiares, solicitou que fosse incluído. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 20 

323; 2- Informes ; 3– Calendário Escolar; 4– Assuntos Diversos. Antes de passar ao item 1 21 

da pauta, teve início a cerimônia de Colação de Grau dos formandos do curso de 22 

Engenharia Metalúrgica, Luiz Fernando Lopes Santos Júnior e Flávia Fernandes Navarro 23 

Nuss. Depois do juramento o Vice-Reitor fez a imposição de grau de Engenheiro 24 

Metalúrgico e o Diretor de CCT, Prof. Alexandre Moura Stumbo, fez a entrega do 25 

certificado. Item 1 da pauta, o Prof. Abel colocou em apreciação a minuta da ata da 323ª 26 

reunião, sendo aprovada com duas abstenções. Passando ao item 2 – Informes – A 27 

Profa. Lilian lembrou da necessidade de enviarem os critérios de seleção dos professores 28 

que irão atuar no PAR/FOR, o CCT foi o único Centro que respondeu na íntegra, o CBB 29 

respondeu uma parte e o CCH ainda não respondeu. Solicitou que a resposta fosse 30 

enviada com urgência porque precisa ser encaminhada à CAPES, o limite para indicação 31 

dos professores é 30/08 próximo e, para isso, os critérios já precisam estar definidos e nas 32 
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mãos da PROGRAD. O Prof. Silvério informou sobre a 1ª Mostra de Extensão IFF-UENF-33 

UFF: Ciência no Brasil, 15ª Semana do Saber-Fazer-Saber, 7º Workshop de Extensão da 34 

UENF e 3º Seminário Regional de Extensão UFF-Campos, com o tema “Extensão – O 35 

Conhecimento Tecnológico a Serviço da Cidadania”. O evento vai ser realizado no período 36 

de 19 a 23 de outubro deste ano. Solicitou aos Diretores que informassem da 37 

obrigatoriedade de participação dos professores que coordenam projetos de extensão e 38 

dos alunos bolsistas que participam dos projetos. A não participação implica no 39 

cancelamento da bolsa. Haverá também Feira de estágio, emprego, empreendedorismo e 40 

inovação, com a participação de diversas instituições e empresas. Houve a tentativa de 41 

incluir as instituições de ensino particulares, mas houve resistência. O Prof. Edson 42 

considera importante consolidar na comunidade a força das instituições públicas. A Profa. 43 

Lilian relatou que já teve essa experiência, no FORGRAD, de misturar instituições públicas 44 

e privadas e acabaram perdendo o foco das discussões. O Prof. Silvério falou da 45 

experiência do Fórum de Extensão onde participam apenas instituições públicas, federal e 46 

estadual, e a experiência tem sido positiva embora estejam ocorrendo reuniões onde estão 47 

separadas as instituições estaduais das federais. O Prof. Marco Antonio informou que em 48 

relação ao orçamento praticado em 2009, a SEPLAG comunicou que para o de 2010 49 

haverá um corte linear de 10%, isso é justificado com a diminuição da arrecadação. 50 

Felizmente em relação à UENF isso não ocorreu, para 2010 houve um acréscimo de 3 51 

milhões e 800 mil reais, o que não é muito, e não será suficiente para cobrir o reajuste do 52 

contrato de manutenção. Ainda existe a possibilidade de emendas parlamentares que 53 

proporcionam suplementação orçamentária, embora a de 2009 esteja contingenciada. 54 

Continuou dizendo que algumas solicitações de compras estão paradas porque não temos 55 

o recurso, há necessidade de estarmos atentos porque pode acontecer como no ano 56 

passado que em outubro houve liberação do orçamento e, por causa do curto prazo para 57 

as licitações, houve dificuldade de gastar. Quanto à questão do pagamento da 58 

insalubridade está havendo muita cobrança mas estão dependendo do relatório do perito 59 

que ficou de entregar no dia 30/07 passado e não o fez. Só depois da entrega do relatório 60 

é que pode prosseguir com os processos. Ainda há alguns que serão encaminhados para 61 

que o perito faça o relatório. O Prof. Edson informou sobre a questão do 62 

enquadramento/progressão dos docentes e fez alguns esclarecimentos: 1) o processo dos 63 
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servidores não docentes é mais rápido porque a documentação a ser analisada é mais 64 

simples, 2) os pedidos dos docentes demoraram mais a chegar. Alguns processos antigos 65 

foram devolvidos para serem atualizados. 3) os professores têm demorado mais a 66 

encaminhar os processos porque são muitos os documentos que devem ser anexados. 67 

Continuou dizendo que a Portaria foi votada e aprovada no CONSUNI, os formulários 68 

fazem parte da portaria e devem ser seguidos apresentam alguns problemas mas, apesar 69 

disso já conseguiram encaminhar aproximadamente 10 processos que foram aprovados no 70 

CONSUNI, há ainda cerca de 20 outros que, por causa das excepcionalidades, foram 71 

questionados pelo COLAC. No mês de julho, durante suas férias, deixou substituto para 72 

que as reuniões da CCD não fossem interrompidas mas aconteceram alguns problemas 73 

com os enquadramentos, talvez pelo uso equivocado da excepcionalidade. Continuou 74 

dizendo que houve mudanças nas regras de enquadramento e progressão mas muitos 75 

professores ainda têm o entendimento antigo, por isso sugere fazer simulação de 76 

enquadramento e de progressão para ver qual é mais favorável, considera importante levar 77 

em consideração os perfis antes de ver a questão da pontuação. Reafirmou que está 78 

organizando reunião com os membros das Comissões para tirar dúvidas. O Prof. Paulo 79 

Maia informou que recentemente houve alguns problemas com os telefones. Por causa de 80 

um pico de energia queimou uma placa da central telefônica. Parte dos ramais já está 81 

funcionando mas cerca de 100 números ainda estão desativados, a SIEMENS já foi 82 

acionada para fazer a manutenção. O Prof. Abel informou que: 1) está pronto e em teste o 83 

acesso externo aos periódicos da CAPES, será feito um roteiro que vai permitir o acesso 84 

de casa, os primeiros que poderão usar serão os professores; 2) todo o suporte de 85 

informática será centralizado em um único lugar, está sendo concluído o espaço para isso; 86 

3) estão iniciando o desenvolvimento de software para o setor de compras; 4) vai ser feita 87 

licitação para a compra de servidores para resolver o problema da rede. Continuou dizendo 88 

que amanhã haverá, no Rio, reunião do Conselho Curador e o Reitor vai participar de 89 

reunião na FAPERJ para tratar, entre outros assuntos, do programa de bolsas de 90 

produtividade interna. Lembrou que na próxima sexta-feira haverá Conselho Universitário e 91 

um dos itens de pauta é a expansão da UENF em Macaé. O Prof. Maldonado solicitou 92 

que fossem encaminhados ao CONSUNI os processos de enquadramento dos professores 93 

e o Prof. Edson esclareceu que serão encaminhados os que estiverem em condições de 94 
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serem analisados. O Prof. Maldonado reiterou solicitação para que sejam instalados 95 

novos aparelhos de ar condicionado no CCTA, argumentou que a solicitação já foi enviada 96 

e há dois anos espera uma solução, tem observado que quem tem verba de projeto instala 97 

os aparelhos e quem não tem fica sem. O Prof. Paulo Maia esclareceu que foram 98 

comprados os equipamentos para o P4 e o P5 e estão tentando, na medida do possível, 99 

fazer as instalações de forma rápida. Por enquanto a Universidade ainda não tem recursos 100 

para fazer as instalações, assim que isso ocorrer outros aparelhos serão comprados e as 101 

instalações feitas, no momento quem dispõe de recursos de projetos está fazendo a 102 

instalação. Continuou dizendo que quase todo o P4 está com aparelhos de ar novos e 103 

instalados de forma correta e que no P5 muitos aparelhos já foram substituídos. O Prof. 104 

Maldonado argumentou que há dois anos vem ouvindo a mesma coisa e que não existe 105 

previsão para liberação dos recursos FINEP, alguns laboratórios estão com os aparelhos 106 

instalados sem condições de funcionamento. O Prof. Paulo Maia esclareceu que o 107 

problema é a falta de projeto elétrico, não é só instalar o aparelho, tem que haver 108 

condições de ser ligado na rede elétrica, existe problemas com a capacidade da rede, se 109 

há necessidade de recursos para a instalação elétrica temos que aguardar que os recursos 110 

sejam liberados. O Prof. Edson disse que também está enfrentado problemas com ar 111 

condicionado, na Pró-Reitoria tem um aparelho muito antigo e na sua sala no LCFIS o ar 112 

não esfria abaixo de 23º, no Laboratório tem que dividir um ramal com 4 outros professores 113 

mas reconhece que as questões estão sendo resolvidas na medida do possível. O Prof. 114 

Paulo Maia esclareceu que a substituição de aparelhos não gera demanda mas que a 115 

compra feita foi apara atender o P4 e P5 e não podemos sair trocando os aparelhos que 116 

estão funcionando, mesmo precariamente, só haverá substituição quando houver quebra 117 

de aparelho. O Prof. Edson esclareceu que a FINEP está enfrentando problemas com o 118 

Tribunal de Contas, por isso o atraso no repasse das verbas. O Prof. Paulo Maia 119 

esclareceu que o projeto em relação aos telefones é que todos tenha seu ramal. 3 – 120 

Calendário Escolar – O Prof. Abel esclareceu que o assunto foi discutido no COLAC e na 121 

CPPG e agora trazia para discussão no COLEX, a proposta aprovada no COLAC é de início 122 

dia 24 próximo. O Prof. Edson lembrou que não houve alteração no processo seletivo da 123 

pós-graduação. A Profa. Lilian esclareceu que o pico epidêmico está alcançando o declínio e 124 

a transmissão da gripe está decaindo mas, mesmo assim, os cuidados para evitar o contágio 125 
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devem ser mantidos e cabe aos adultos a orientação aos jovens porque muitos estão 126 

adotando uma atitude desafiadora em relação ao problema. O Sr. Constantino solicitou, em 127 

nome da Reitoria, a colaboração dos professores, através dos Diretores, para que sirvam 128 

como agentes na orientação aos alunos sobre os cuidados com a prevenção, reforçar a 129 

recomendação para que as gestantes continuem afastadas e para que em caso de sintoma 130 

de gripe o aluno não venha à aula. Continuou dizendo dos documentos que a Procuradoria 131 

enviou questionando sobre as medidas que foram adotadas e recomendando procedimentos, 132 

tudo que constava dos documentos já havia sido feito. No entendimento do COLAC não 133 

haveria mais razão para adiar o início das aulas e o calendário foi feito de modo a não ter 134 

necessidade de estender as aulas até janeiro. 4 – Assuntos Diversos – O Prof. Marco 135 

Antonio informou que recebeu documento encaminhando os perfis aprovados no 136 

CONSUNI para concurso de professor, está sendo providenciado Edital para ser publicado, 137 

será incluída a prova escrita e serão mantidas as tabelas de pontuação diferentes e 138 

específicas, de cada Centro, lembrou que são apenas as vagas de reposição, antes de 139 

mandar o Edital para publicação vai encaminhar aos Centros para que verifiquem se está 140 

tudo certo. A Profa. Teresa questionou se mesmo não havendo mudança de perfil há 141 

necessidade da aprovação nas diversas instâncias. O Prof. Marco Antonio esclareceu 142 

que se não houve mudança e é vaga de reposição não precisa se aprovada, é só 143 

encaminhar a solicitação. O Prof. Stumbo questionou sobre a renovação da licença do 144 

Exército para materiais controlados. O Prof. Marco Antonio respondeu que não sabe se 145 

os Centros resolveram a questão do armazenamento de reagentes. O Prof. Paulo Maia 146 

ficou de fazer o levantamento dos problemas de armazenamento e de instalações e de 147 

tentar solucioná-los. O Prof. Stumbo gostaria de dar algumas informações à Profa. Lilian 148 

sobre o PAR. Considera muito mais importante que a questão de oferecer bolsas aos 149 

professores que se dispõem a participar do Programa é discutir a questão da infra-150 

estrutura, porque muito mais que bolsas, precisamos de salas de aulas, professores e 151 

técnicos para as aulas práticas. Houve reunião do Conselho do CCT para discutir o 152 

assunto, ao longo do semestre no caso de não se vislumbrar a contra-partida física, no 153 

próximo semestre só serão oferecidas as vagas ociosas do vestibular. A Profa. Lilian 154 

respondeu que está se esforçando como gestora da política de ensino da Universidade e 155 

se forem consultar as atas da Câmara de Graduação, que são públicas, poderão observar 156 
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que constam as solicitações dos projetos das instalações para que entrem como demanda 157 

real no orçamento da Universidade. Os projetos não foram enviados e sem isso a 158 

Universidade não pode incluir nada no orçamento. O curso de Química solicitou 2 milhões 159 

de reais, mas não apresentou projeto. Reconhece que há problemas graves de infra-160 

estrutura e há necessidade de procurar os caminhos para resolver, há dois anos tem 161 

insistido na cobrança de um projeto para o Laboratório de Ensino, o que até hoje não foi 162 

feito. O Prof. Stumbo argumentou que mesmo as demandas precisas não constam da ata 163 

da Câmara de Graduação. A Profa. Lilian esclareceu que quando o Prof. Passoni 164 

participava da Câmara de Graduação, como Chefe de Laboratório, enviou CI com as 165 

demandas, algum tempo depois, quando já não era mais Chefe, o Prof. Rodrigo Rodrigues, 166 

atual Coordenador do Curso de Química, trouxe a CI em mãos, solicitando que fosse 167 

incluída na ata. Para fins de esclarecimento a Profa. Lilian reitera, mais uma vez, a 168 

solicitação das plantas do Laboratório de Ensino. O Prof. Stumbo solicitou 169 

esclarecimentos sobre o fato de terem sido oferecidas 70 vagas, quando não havia 170 

nenhum planejamento. A Profa. Lilian esclareceu que a proposta do número de vagas foi 171 

feita depois de discussão na Câmara de Graduação. O Prof. Stumbo ressaltou a 172 

importância de planejar antes de oferecer as vagas, as 70 vagas além das 30 que já são 173 

oferecidas só deveria ter acontecido depois de atendidas as demandas. A Profa. Lilian 174 

lembrou que nenhuma ação foi tomada no sentido de viabilizar o projeto do Laboratório de 175 

Ensino e que nem todas as vagas do vestibular são preenchidas, ainda existe a 176 

possibilidade de dividir as turmas em duas e não precisam colocar todas elas na primeira 177 

entrada do ano letivo. O Prof. Stumbo falou também da necessidade de termais técnicos 178 

para as aulas práticas de laboratório já que hoje em dia o número é muito pequeno e 179 

questionou se poderá haver bolsa também para técnicos. A Profa. Lilian reconhece a 180 

necessidade de haver mais técnico, mas que isso não deve ser usado como forma de 181 

pressionar. Considera importante fazer vários cenários para apresentar à CAPES, na 182 

tentativa de equacionar os problemas, deve ser criado um horizonte positivo. Outra coisa 183 

que deveria ser lembrada é que o projeto é um investimento na formação de recursos 184 

humanos, e deveriam construir na perspectiva de uma solução e não agrada ver esse 185 

movimento esquisito que está ocorrendo, essa queda de braço. O Prof. Stumbo não 186 

considera que esteja havendo queda de braço e sim a cobrança da necessidade de 187 
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planejamento, considera uma irresponsabilidade oferecer vagas quando não tinha 188 

condições de oferecer. Deveriam levar em consideração os recursos disponíveis e as 189 

possibilidades. A Profa. Lilian considera que o Laboratório está se eximindo da 190 

responsabilidade quando diz que não vai participar porque não recebeu os 2 milhões e 191 

como a questão foi construída, sem projeto, não vão receber nada. Lembrou que solicitou 192 

que fossem disponibilizadas passagens para que pudessem ir conhecer Laboratórios de 193 

Ensino em outras universidades próximas à nossa realidade. O Sr. Constantino se 194 

manifestou dizendo que se sente tranqüilo para se manifestar porque conhece a posição 195 

de isenção do Prof. Stumbo, o que está ocorrendo são questões de ruído de corredor, 196 

posições na ADUENF lista e questões ideológicas, associado a isso há a necessidade de 197 

tomar uma posição endógena. Se for colocado por escrito que o laboratório não tem como 198 

atender e quais as razões a Universidade vai ter que entender. Esse argumento já deveria 199 

ter sido apresentado desde as primeiras reuniões sobre o assunto, na Câmara de 200 

Graduação. Como está agora é um ultimato. O Prof. Stumbo questionou se consideram 201 

correto aceitar mais 70 alunos sabendo que não terão condições de atender. Há dois anos 202 

estão batendo na mesma tecla de abertura de concursos e até hoje o Governo não se 203 

sensibilizou. O Sr. Constantino lembrou que esta pode ser uma forma de conseguir os 204 

concursos. Na opinião do Prof. Paranhos, a dificuldade que pode acontecer na Química e 205 

na Física é a questão do material de consumo e de técnicos porque por mais precário que 206 

seja o laboratório pode ser ocupado por um tempo maior e talvez seja possível contratar 207 

técnicos com bolsas, com isso um dos problemas seria resolvido só faltando resolver a 208 

questão de material de consumo. Considera importante priorizar as bolsas para os 209 

técnicos. Para o Prof. Silvério historicamente a Universidade tem dívida com a educação 210 

e a questão de capacitar professores não tem a ver com ideologia, é um pacto social, a 211 

Universidade deve aproveitar o momento e participar do Programa, deveríamos buscar as 212 

soluções para os problemas e não ficarmos esperando as condições ideais para  fazermos 213 

alguma coisa. O Prof. Stumbo argumentou que não está criando os problemas, os 214 

problemas são reais, só tem dois técnicos. A Profa. Lílian reconhece a precariedade e 215 

sabe que existem os problemas mas considera importante olhar a questão de forma 216 

positiva e construtiva. O Prof. Marco Antonio argumentou que os problemas só são 217 

resolvidos a medida que aparecem e reafirmou a necessidade de planejar a construção do 218 
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Laboratório de Ensino. O Sr. Constantino lembrou que uma outra possibilidade é a 219 

monitoria para alunos da graduação e da pós-graduação. A Profa. Lílian disse que cabe à 220 

UENF encaminhar as demandas dos cursos e os critérios que serão adotados para 221 

selecionar os professores da UENF que participarão do Projeto e existe a possibilidade de 222 

adaptação do espaço que já existe até que o Laboratório de Ensino seja construído. O 223 

Prof. Edson considera importante mostrar um cenário realista e buscar as soluções para 224 

os problemas. O Prof. Stumbo lembrou que, em relação ao oferecimento de vagas para o 225 

PAR,  nunca disse que não iria fazer nada e sim que ia fazer o que fosse possível e ficou 226 

de encaminhar uma proposta formal sobre as necessidades de infraestrutura física e de 227 

pessoal e ressaltou que a questão do espaço também pode ser um problema. O Prof. Abel 228 

lembrou que existe a necessidade social da UENF participar do Projeto. A Profa. Lílian 229 

esclareceu que no segundo semestre de 2009 não serão oferecidas as disciplinas de 230 

laboratório e as vagas disponibilizadas serão as ociosas. Haverá um tempo para planejar e 231 

apresentar um cenário que permita executar o Projeto de maneira responsável e ficou de 232 

encaminhar à CAPES consulta sobre a possibilidade de utilizar bolsa para o pagamento de 233 

técnicos, a partir de 2010. Reconhece que o ponto de vista do Prof. Stumbo não é seu 234 

ponto de vista pessoal, existe por trás a pressão de um grupo. O Prof. Stumbo ficou de 235 

discutir as questões no Conselho de Centro, gerar as demandas e encaminhar à 236 

PROGRAD. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Abel agradeceu a todos e encerrou a 237 

reunião às 17 horas e quinze minutos. 238 

 239 

 240 

 241 

Prof. Antonio Abel González Carrasquilla          Maria Beatriz P. Boeschenstein            242 

             Vice-Reitor                                                       Secretária ad hoc 243 


