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ATA DA TRICENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e nove, foi realizada na sala de reuniões 5 

da Reitoria, às 14 horas, a tricentésima vigésima quinta 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. Dylmar Penteado Dias – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação em 10 

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

Comunitários; Prof. Renato DaMatta – Diretor em exercício do CBB; Prof. Alexandre Moura 12 

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

Hernán Maldonado Vazquez – Diretor do CCTA; Srª Aline Barbosa Vitoi Fonseca – Diretora 14 

Geral Administrativa em exercício; Compareceram como convidados: Sr. Antonio 15 

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

da Prefeitura da UENF; Prof. Ronaldo Pinheiro 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 324; 2- Informes; 3- Editais de Concurso para Professor; 4- 19 

Audiências com os Conselhos de Centro; 5- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião 20 

agradecendo a presença de todos. Em seguida foi realizada Colação de Grau em separado 21 

de: Camila Ribeiro Teodoro (Licenciatura em Pedagogia); Deivison Carlos Fontes 22 

Hespanhol, Victor Pessanha Tammy e Vitor Muniz das Chagas (Engenharia Metalúrgica); 23 

Eliete Monteiro de Moraes (Licenciatura em Ciências Biológicas à distância – CEDERJ); 24 

Fabíola Faria Pimentel (Medicina Veterinária); Gisely Maria Goudard Santarém Pinheiro 25 

(Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo). Passando ao item 1 da pauta, o 26 

Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 324ª reunião, sendo aprovada com uma 27 

abstenção. Passando ao item 2, o Reitor informou que o orçamento continua com 5 28 

milhões de reais contingenciados e esperamos que seja liberado, mas desde já, por 29 

estarmos em setembro, sabemos que haverá dificuldades para as compras devido ao 30 

prazo curto. Informou que está próximo de ser aberto o edital FAPERJ para infraestrutura, 31 

parecido com o edital FINEP, mas focado para coisas novas e que apontem para a 32 
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evolução da produção científica. Disse que aguardamos a definição do Conselho Superior 33 

da FAPERJ. Disse que é uma demanda que temos apresentado à FAPERJ e há 34 

possibilidade de arrecadarmos até 5 milhões de reais neste edital. Informou sobre outros 35 

dois editais FAPERJ, de Biblioteca para Graduação e de Laboratório de Ensino de 36 

Ciências, sendo que neste último pode haver também recursos da CAPES. Disse que 37 

temos crédito com a FAPERJ, e o edital de Desenvolvimento Regional teria 5 milhões de 38 

reais em recursos, mas com a sugestão do Prof. Amaral, Secretário Geral da UENF, o 39 

edital foi lançado com recursos de 10 milhões de reais. Disse que é importante que os 40 

Diretores, junto à PROGRAD, convoquem os Coordenadores de Curso e os conclamem a 41 

participar dos editais. Informou, sobre o resultado da avaliação do MEC, por meio do Índice 42 

Geral dos Cursos (IGC), que a UENF ficou entre as 15 melhores universidades do país e 43 

fomos parabenizados pelo Governo. Disse que a UENF é a universidade estadual com 44 

destaque e a avaliação é baseada no perfil do corpo docente e nos conceitos dos Cursos 45 

de Graduação, através do ENADE, e de Pós-Graduação, através de avaliação da CAPES, 46 

além da infraestrutura. Disse que nos últimos 10 anos as avaliações mostram que a UENF 47 

vem sempre tendo bom desempenho e sendo respeitada. Disse que há dificuldades, mas 48 

estamos construindo a Universidade e ela tem apenas 16 anos. Disse que não é 49 

simplesmente o salário que tem acarretado saída de docentes, mas parece que há 50 

tendência de saída para outros centros maiores e, como exemplo, temos o do concurso 51 

para a UFF em Campos, onde mesmo com salários maiores e com muitas vagas não 52 

houve procura por parte de nossos docentes. Disse que hoje quem faz a interiorização da 53 

educação no país são as universidades estaduais. Disse que precisamos usar e mostrar a 54 

qualidade da UENF para tentar também aumento de salário, além de solidificar o modelo 55 

que temos aqui. O Prof. Paulo Maia informou que o Hospital Veterinário e o Centro de 56 

Convenções utilizam subestação de energia separada dos demais prédios e houve 57 

problemas de aterramento, mas já estão sendo tomadas as devidas providências. 58 

Passando ao item 3 da pauta, o Reitor disse, sobre edital de Concurso Público para 59 

Professor Associado, que podemos fechar hoje e mandá-lo para publicação. Disse que se 60 

houver pequenos detalhes a serem corrigidos o faremos com toda agilidade possível. O 61 

Prof. DaMatta disse que o CBB está preparando documento para encaminhar à Reitoria 62 

sobre o edital. Disse que o problema que constataram é em relação ao candidato que não 63 
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tem ainda o diploma validado na inscrição. O Reitor esclareceu que o problema para o 64 

candidato é se não apresentar o diploma validado no momento do provimento, não sendo 65 

problema para ele durante a inscrição. Disse que o COLAC decidiu que somente seria 66 

cobrada Graduação quando for uma determinação legal. Disse que em seu entendimento 67 

podemos publicá-lo, por que ainda precisa ser encaminhado ao Jurídico e também para o 68 

Governo e pode não dar tempo de investirmos este ano. Disse que são 35 vagas neste 69 

edital. O Prof. Stumbo disse que resposta encaminhada pelo CCT não está contemplada 70 

nesta minuta. O Reitor disse que o principal a ser discutido no momento é a questão da 71 

Graduação no edital, mas os encaminhamentos dos Centros serão vistos ainda em tempo 72 

hábil. Disse que algumas questões serão melhoradas com o tempo e estão sendo feitos 73 

ajustes para melhorar a formatação para publicação. A Profª Lilian disse que discussões 74 

estão sendo feitas no Fórum de Graduação e temos feito consultas a outras Instituições e é 75 

opinião unânime que a concepção que se tinha em relação às licenciaturas está 76 

ultrapassada. O Reitor disse que nosso enquadramento é feito com base em 50% de 77 

atuação em pesquisa e que no primeiro enquadramento realizado na Universidade só era 78 

contado número de artigos publicados e hoje já avançamos nesta questão. O Prof. 79 

DaMatta disse que deveria ser implementada a avaliação dos alunos das disciplinas, pois 80 

há professores que acham que podem fazer o que quer. O Reitor disse que estamos ainda 81 

com problemas, como o Setor de Desenvolvimento, sendo a questão da informática hoje 82 

um desafio. Disse que com a ausência de uma área de computação forte ficamos reféns. 83 

Disse que precisamos discutir todas essas questões, como tempo integral com dedicação 84 

exclusiva, que pode não funcionar em algumas áreas, como de Petróleo e a própria 85 

Veterinária. Disse que o Prof. Abel assumiu a GRC em abril e está trabalhando para 86 

melhorar o setor. Informou que o apoio ao usuário será centralizado na Prefeitura. A Profª 87 

Teresa disse, sobre o edital, que a Profª Silvia Martinez solicitou mais duas vagas para 88 

repor as dos professores Augusto e Liete, que saíram recentemente da UENF. O Sr. 89 

Constantino informou que as duas vagas já foram incluídas. O Reitor disse que serão 90 

verificadas as sugestões dos Centros para serem feitos os ajustes necessários. Disse que 91 

a exigência de graduação foi retirada por determinação do COLAC. Solicitou aos Centros 92 

para adaptarem suas tabelas de pontuação às tabelas aprovadas no CONSUNI, para que 93 

haja padrão semelhante, facilitando os entendimentos. Passando ao item 4, O Reitor disse 94 
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que gostaria de marcar audiências com os Conselhos de Centro e gostaria de combinar com 95 

os Diretores para, a partir da semana seguinte a do feriado de 7 de setembro, marcarmos as 96 

reuniões. Disse que serão tratadas as ações da Reitoria e as demandas dos Centros. 97 

Lembrou que iremos trabalhar na perspectiva de formatar nosso PDI, para os próximos 10 98 

anos. Passando ao item 5 da pauta, o Reitor disse que recebeu CI do CBB, solicitando 99 

que a Reitoria interceda com as autoridades sobre a violência nas vizinhanças, na avenida 100 

Alberto Lamego, por exemplo. Disse que isto já está sendo feito, não somente em relação 101 

a assaltos, como em relação à violência no trânsito. Disse que o ideal é que os estudantes 102 

circulem dentro da Universidade e utilizem o ponto de ônibus que fica em frente ao 103 

condomínio Verdes Campos, onde há vigilância, e não o ponto junto à rotatória, na entrada 104 

principal da UENF. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a 105 

reunião às 16 horas. 106 

 107 

 108 

 109 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho          Carlos André Pereira Baptista            110 

             Reitor                                                             Secretário ad hoc 111 


