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ATA DA TRICENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e nove, foi realizada na sala de reuniões 5 

da Reitoria, às 14 horas, a tricentésima vigésima sétima 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; Profª Rita 9 

Trindade Nobre Soares – Pró-Reitora de Graduação em exercício; Prof. Edson Correa da 10 

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

Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do 12 

CBB; Prof. Paulo Nagipe – Diretor em exercício do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto 13 

Faria – Diretora do CCH; Prof. Hernán Maldonado Vásquez – Diretor do CCTA; Srª Aline 14 

Barbosa Vitoi Fonseca – Diretora Geral Administrativa em exercício; Compareceram como 15 

convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Paulo César 16 

de Almeida Maia – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Ronaldo Pinheiro Paranhos – 17 

Diretor de Administração de Projetos; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad 18 

hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 326; 2- Informes; 3- Plano de 19 

Desenvolvimento Institucional - PDI; 4- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião 20 

agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor informou que a 21 

ata da 326ª reunião não ficou pronta e será apreciada na próxima reunião. Passando ao 22 

item 2, o Reitor informou que o Prof. Messias Gonzaga Pereira assumiu recentemente a 23 

Presidência da Sociedade Brasileira de Melhoramento de Plantas, o Prof. Ricardo Bressan 24 

a Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal, a Profª Olga a Presidência do Congresso de 25 

Fisiologia Vegetal e o Prof. Arnoldo editoria de revista científica. Disse que assumir tais 26 

funções é um desafio pessoal, com a colaboração da Instituição. Disse que espaço no P5 27 

poderá ser utilizado para serem instaladas sociedades científicas e editorias. O Prof. 28 

Paranhos informou que no dia 23 de setembro o Governador entregará outorgas do Edital 29 

de Inovação do ano passado. Disse que três projetos da UENF foram contemplados, um 30 

ligado à área de diamantes, outro à área de petróleo e o terceiro ligado ao CCTA, 31 

relacionado ao trabalho com embriões. O Reitor informou que há empresa trabalhando 32 
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com extração de óleo de maracujá em parceria com a área de Tecnologia de Alimentos da 33 

UENF. Disse que é importante o papel da FAPERJ ligando a tecnologia ao setor produtivo. 34 

Disse que há edital de Inovação Tecnológica aberto na FAPERJ, com prazo final para dia 35 

17 de setembro. Disse que este ano não há obrigatoriedade de parceria com empresas. 36 

Informou que continuam contingenciados 5 milhões de reais de nosso orçamento. 37 

Passando ao item 3 da pauta, o Reitor apresentou aos membros do COLEX o 38 

planejamento de reuniões da Reitoria, para começar o envolvimento da comunidade com o 39 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. Disse que nosso PDI é o Plano elaborado 40 

por Darcy Ribeiro. Disse que já foi cumprida uma porcentagem elevada do Plano de Darcy 41 

e organizamos uma série de reuniões este mês para levantar a discussão. Disse que a 42 

partir das reuniões com os Centros faremos um planejamento mais refinado. Disse que 43 

precisaremos de um planejamento em todas as suas etapas, com subgrupos, 44 

planejamento dos Centros e poderemos trazer pessoas para falar sobre PDI. Disse que o 45 

Plano de Desenvolvimento Institucional não é para resolver problemas de hoje, mas 46 

pensarmos no futuro e esperamos apresentá-lo em maio no Conselho Universitário. Disse 47 

que gostaria de conclamar os Diretores para que possamos comparecer nas Audiências 48 

Públicas que teremos fora do campus. Disse que o PDI coloca uma finalidade no 49 

planejamento e precisamos dos Diretores e Pró-Reitores envolvidos no mesmo. Disse que 50 

temos problemas de infraestrutura, com prédios mal adaptados ou mal construídos. Disse 51 

que o Prof. Paulo Maia está acompanhando visita de um consultor da Odebrecht nas obras 52 

que estão sendo realizadas no Centro de Convenções para resolver as infiltrações. O Prof. 53 

Paranhos disse que o convênio FINEP, para resolver a parte elétrica da Universidade, já 54 

foi assinado, faltando apenas o depósito dos recursos. O Reitor disse que boa parte dos 55 

recursos poderão ser reinvestidos em infraestrutura, pois muitos professores, nesse 56 

ínterim, captaram recursos e investiram em aparelhos de ar condicionado em seus 57 

laboratórios. O Sr. Constantino disse que é interessante consolidarmos aqui uma idéia. 58 

Disse que o Centro de Convenções instituiu o limite de interferência da FENORTE. Disse 59 

que temos uma herança de dificuldades que não se pode atribuir exclusivamente à 60 

FENORTE, mas também a ela. Disse que a instalação da UENF foi feita em meio a 61 

improvisos. Disse que o Centro de Convenções está mostrando à Odebrecht como a UENF 62 

cobra que os serviços sejam bem feitos. Disse que o Prof. Paulo Maia cobra que os 63 
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serviços sejam feitos conforme o cronograma estabelecido e está sendo feito um trabalho 64 

de fiscalização sério e finalmente o contrato está sendo cumprido. O Reitor disse que isso 65 

prova o acerto do CONSUNI em criar a Prefeitura e o trabalho da mesma e de seus 66 

gerentes está sendo muito bem feito. Disse que há gente competente atuando nos diversos 67 

setores e o transporte está funcionando bem melhor que antes. O Prof. Arnoldo disse que 68 

em todas as oportunidades que tem para elogiar o trabalho da Prefeitura o faz. Disse, em 69 

relação ao transporte, que o serviço melhorou, estando melhor distribuído e organizado, 70 

mas nas viagens específicas de pesquisa o CBB tem sofrido, existindo fatos identificados 71 

que prejudicam e não existiam antes. Disse que recebeu do Prof. Paulo Maia o Decreto do 72 

Governo, de 2009, sobre transportes. Disse que neste momento é preciso olhar com 73 

seriedade e não podemos nos satisfazer com o status quo. Disse que devemos obedecer a 74 

legislação, mas podemos flexibilizar para atender as atividades fim. O Reitor disse que o 75 

atendimento de pessoas que vão a campo para pesquisa foi ampliado. Disse que nenhum 76 

pedido poderá ser atendido quando solicitado sem informação do objeto da viagem. Disse, 77 

em relação à GRC, que é importante saber como está o atendimento ao usuário e, para 78 

isso, é preciso um sistema, conforme o do transporte. Disse ser claro que precisamos 79 

corrigir o que for preciso, mas não será com pressão de Laboratórios. O Prof. Arnoldo 80 

disse que exageros existem sim, mas também ocorrem problemas que poderiam ser 81 

evitados. Disse que pode haver melhorarias, até para mostrar que o serviço está sendo 82 

feito para democratizar. Disse que no CBB aconteceram problemas para a pesquisa e 83 

precisamos resolver o que está afetando as mesmas. O Reitor disse que a pesquisa da 84 

UENF está sendo melhor atendida agora e a mesma foi amplliada e existem Laboratórios 85 

que precisam trabalhar com este diferencial. Disse que não há instituição que atenda 86 

100%. O Prof. Silvério disse que o transporte melhorou não só na pesquisa como na 87 

extensão. Disse que houve uma melhoria grande, mas é claro que pode melhorar ainda 88 

mais. Disse que o credenciamento para professor tem que ser mantido. A Profª Teresa 89 

disse que realmente a questão do transporte melhorou e muito. Disse que hoje se atende a 90 

maioria dos pedidos feitos. Disse que há problemas que podem ser melhorados, como a 91 

falta de motoristas, pois alguns deles viajam muito. O Reitor disse que nenhum motorista 92 

acumula hora extra hoje, pois eles são obrigados a tirar as folgas. Disse que com a 93 

centralização a quantidade de km2 aumentou. A Profª Teresa disse que falta apenas 94 
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aprovarmos a normatização do transporte. O Reitor disse que não é preciso mais esta 95 

normatização, pois já há Decreto do Governo bem detalhado, publicado este ano, sobre a 96 

questão do transporte. Disse que a Reitoria só receberá em audiência Laboratórios que 97 

estejam com a presença do Diretor do Centro. Disse que o Laboratório deve procurar seu 98 

Diretor e este agendar audiência com a Reitoria. Reafirmou que a pesquisa na 99 

Universidade tem apoio grande do Setor de Transporte. O Prof. Paulo Maia disse que 100 

conforme levantamento do Setor de Transporte, 14% das agendas feitas são canceladas, 101 

mas muitas por falta de motoristas e não por falta de veículos. Disse que há uniformidade 102 

de atendimento aos Centros. O Reitor disse que a idéia é publicizar o PDI atual e 103 

trabalharmos o planejamento para os próximos anos. Disse que o gasto com ligações 104 

telefônicas reduziu bastante na Universidade. Disse que é intenção colocar um terminal 105 

telefônico para cada professor. Disse que em 2009 a previsão é que iremos gastar com 106 

ligações telefônicas um terço do que foi gasto em 2006 e 2007. O Prof. Paulo Maia disse 107 

que estamos trabalhando programação para limitação de tempo de uso de telefone e 108 

programação para ligação por senha. O Prof. Maldonado parabenizou a programação de 109 

reuniões apresentada pela Reitoria. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a 110 

todos e encerrou a reunião às 15 horas e 40 minutos. 111 

 112 

 113 

 114 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho          Carlos André Pereira Baptista            115 

             Reitor                                                             Secretário ad hoc 116 


