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ATA DA TRICENTÉSIMA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

Reitoria, às 14 horas, a tricentésima vigésima oitava 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. Edson 9 

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

– Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor 11 

do CBB; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto 12 

Faria – Diretora do CCH; Prof. Hernán Maldonado Vásquez – Diretor do CCTA; Prof. Marco 13 

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

Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Paulo César de Almeida Maia 15 

– Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – Secretário 16 

Geral; Prof. André Lacerda de Abreu Oliveira – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. Carlos 17 

André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação das 18 

atas 326 e 327; 2- Informes; 3- Audiências Públicas na ALERJ; 4- Assuntos Diversos. O 19 

Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, 20 

o Reitor colocou em apreciação a ata da 326ª reunião, sendo aprovada com uma 21 

abstenção. Colocou em apreciação a ata da 327ª reunião, sendo aprovada. Passando ao 22 

item 2, o Reitor informou que houve reunião do Conselho Curador no último dia 30, 23 

quando foi tratada a prestação de contas da UENF e autorização do Governo para 24 

realização de concurso público para reposição de vagas. Informou que participou de 25 

reunião do Conselho Superior do CEDERJ no dia 5 de outubro. Disse que será submetido 26 

ao CONSUNI mais um convênio com o CEDERJ. Informou que a UENF foi premiada, pela 27 

segunda vez em seis edições, com o Prêmio Destaque do Ano na Iniciação Científica, na 28 

categoria 'Mérito Institucional'. O Prêmio foi conferido pelo CNPq. Parabenizou professores 29 

e estudantes pelo prêmio conseguido. Disse que no próximo dia 19 haverá, em Brasília, 30 

cerimônia de entrega da premiação. Informou que acontecerá, de 19 a 23 de outubro, a 1ª 31 

Mostra de Extensão UENF/IFF/UFF, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 32 
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sendo este mais um evento integrando as três instituições. O Prof. Silvério solicitou aos 33 

Diretores a divulgação da Mostra nos Centros. Disse que a Semana Nacional de Ciência e 34 

Tecnologia não se restringe a este evento. Disse que durante a Semana a UENF recebe 35 

escolas para visitação. Disse, sobre o 1º Congresso Arte na Escola, que a participação foi 36 

muito boa, com visitação grande e participação de autoridades de vários municípios. 37 

Informou que no próximo dia 12 haverá abertura do novo Espaço da Ciência para visitação 38 

dos filhos de servidores. O Prof. Marco Antonio informou que houve nova licitação para 39 

firma de segurança do campus. Disse que a firma que já nos atende foi a vencedora e a 40 

contratação será com valor abaixo do preço médio estipulado. Informou que os cinco 41 

milhões de reais, da emenda da Comissão de Educação, continuam contingenciados, mas 42 

estamos trabalhando a liberação. Disse que na Audiência Pública na ALERJ com a 43 

Comissão de Educação, que tratou do orçamento da UENF, a Universidade perdeu a 44 

oportunidade de aumentar o orçamento por que algumas pessoas não entenderam que era 45 

o momento propício e, ao invés de buscar o entendimento, foram fazer acusações 46 

infundadas sobre obras. O Reitor disse que estamos entregando aos membros deste 47 

Colegiado agenda da Reitoria para outubro de 2009. Disse que para novembro 48 

pretendemos fazer reuniões nos Centros para debatermos questões de espaço físico, de 49 

funcionários e de professores. Disse ser importante que o Plano Orientador seja lido para 50 

maturarmos as questões da Universidade. Disse que temos que tratar do edital nº 13/2009 51 

da FAPERJ pois o prazo é curto. Informou que iremos receber o Reitor da UEZO na 52 

próxima quinta-feira e que em outubro pretendemos criar o Conselho de Reitores das 53 

Universidades Estaduais para tratar, inclusive, do orçamento, antes que o mesmo seja 54 

discutido na ALERJ. Passando ao item 3 da pauta, o Sr. Constantino disse que as 55 

Audiências Públicas contemplaram expansão e orçamento. Disse que os dois temas 56 

convergem para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional. Disse que a 57 

expansão da UENF foi muito debatida, assim como o orçamento. O Reitor informou que a 58 

expansão para Macaé será pauta do próximo CONSUNI. Disse que há também a 59 

expansão para o Noroeste Fluminense. Disse que a Audiência Pública que tratou da 60 

expansão, se teve o êxito que teve, foi devido à participação da comunidade externa à 61 

UENF. Disse que orçamento e expansão estão na ordem do dia do CONSUNI e dos 62 

Prefeitos da região. Disse esperar, que de maneira democrática, tratemos de questões da 63 
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UENF internamente. O Prof. Silvério disse que desde sua origem a UENF fala em 64 

expansão para o Noroeste Fluminense. Disse que foi importante a participação das 65 

comunidades de Itaperuna e Italva para que a UENF se expanda para estes municípios. 66 

Disse que a Audiência Pública que discutiu o orçamento da UENF foi negativa, pelo fato de 67 

membros da Universidade fazerem denúncias externamente, deixando de tratar de nossas 68 

questões internamente. O Reitor informou que o orçamento da UENF foi entregue esta 69 

semana à ALERJ. Disse que as reuniões da Reitoria com os Centros foram muito boas. 70 

Disse que pretendemos fazer audiências com as Prefeituras sobre o Plano de 71 

Desenvolvimento Institucional. A Profª Teresa disse, sobre as expansões para o Norte e 72 

Noroeste Fluminense, que são importantes, mas sempre haverá duas visões. Disse que 73 

expandir, abrir frente, é importante, mas há nossas carências e precisamos melhorar 74 

nossas demandas. Disse que o mais coerente é estruturarmos nossas questões básicas e 75 

pensarmos, também, na expansão. O Reitor disse que sempre é prudente nas questões 76 

tratadas. Disse que, quando era Pró-Reitor de Graduação, nunca houve proposta de 77 

criação de cursos a toque de caixa, conforme ocorreu na UENF em 1999, por pessoas que 78 

hoje se dizem contrários à expansão. Disse que a UFRJ não resolveu suas questões 79 

primeiro para depois se expandir para Macaé. Disse que hoje somos pressionados a 80 

expandir, mas ainda não temos projetos. Disse que a análise feita pela Reitoria após as 81 

reuniões com os Centros foi que nosso maior problema é espaço físico. Disse que outra 82 

questão é sobre funcionários, mas o principal, e que não temos, é planejamento. Disse que 83 

o Curso de Administração foi aprovado pelo CONSUNI, com priorização de vagas para o 84 

mesmo. Disse que precisamos de projetos para não sermos atropelados. O Prof. Edson 85 

disse que a questão que se impõe é o planejamento. Disse que precisamos de 86 

planejamento, onde a expansão e resolução de nossas carências possam caminhar juntas. 87 

O Prof. Arnoldo disse que os projetos têm que ser pensados desta forma. Disse que 88 

ninguém tem autonomia financeira para resolver os problemas existentes. Disse que 89 

estamos perdendo muito tempo, pois problemas são levantados antes de discutirmos as 90 

questões. Disse que precisamos de projetos que contemplem a cobertura de problemas da 91 

instituição e nossos planejamentos. Disse que podemos alinhavar as questões resolvendo 92 

problemas existentes. O Prof. Maldonado disse, sobre expansão, que se fala muito em 93 

Italva, mas por questões estratégicas devemos pensar em Itaperuna. Disse ser um 94 
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município bem servido de atendimento médico e produção agropecuária. Disse que 95 

devemos pensar com cuidado. O Reitor disse que a Instituição deve aproveitar as 96 

oportunidades. Disse que do ponto de vista técnico não tem dúvida que a UENF deve ficar 97 

em Itaperuna, com campi em Italva e Itaocara. Disse que o edital FAPERJ para melhoria 98 

da Infraestrutura da UENF/UERJ/UEZO, tem prazo até cinco de novembro para 99 

submissão. Disse que negociamos este edital após o edital FINEP e o foco é a ampliação 100 

do espaço de atividades científicas. Disse que centralizaremos o suporte da GRC em uma 101 

sala no prédio E1, com liberação dos espaços nos Centros. Disse que o pessoal da GRC 102 

poderá atuar junto ao Curso de Computação. O Prof. Maldonado disse que grupos de 103 

cada Centro poderão priorizar as demandas dos mesmos. O Reitor disse que é importante 104 

que o edital seja lido e os grupos devem apresentar suas propostas até 29 ou 30 de 105 

outubro. Disse que os projetos podem ser apresentados com valores de 500 mil a 2,5 106 

milhões de reais. A Profª Teresa disse que pode ser pensado também na melhoria da 107 

infraestrutura dos espaços já existentes. O Prof. Paulo Maia apresentou aos membros do 108 

COLEX proposta de projeto de prédios que seriam espelhos dos anexos dos Centros. O 109 

Reitor disse que estamos negociando para que a área utilizada pela UENF junto ao 110 

Colégio Agrícola passe para o nome da Universidade, inclusive o prédio da Biofábrica. 111 

Solicitou que os Diretores levem aos Centros e façam uma primeira explanação, mas 112 

precisamos que o edital traga melhoria à infraestrutura da Universidade. Disse que 113 

encaminharemos documento aos Diretores dando prazo aos professores para 114 

encaminharem projetos às Diretorias e estas à Reitoria. Nada mais havendo a tratar, o 115 

Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 15 horas e 40 minutos. 116 

 117 

 118 

 119 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho          Carlos André Pereira Baptista            120 

             Reitor                                                             Secretário ad hoc 121 


