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ATA DA TRICENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – 2 

UENF 3 

 4 

Aos treze 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 nona reunião ordinária do Colegiado Executivo 6 

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

seguintes Conselheiros: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, que presidiu a 8 

reunião; Profª Rita Nobre Soares – Pró-Reitora de Graduação em exercício; Prof. Edson Correa 9 

da Silva – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Gustavo Xavier – Pró-Reitor de 10 

Extensão e Assuntos Comunitários em exercício; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do 11 

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

Diretora do CCH; Prof. Reginaldo Fontes – Diretor do CCTA em exercício; Prof. Marco Antonio 13 

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

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

Prefeitura da UENF; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da 16 

seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 328; 2- Informes; 3- Edital FAPERJ nº 13/2009; 4- 17 

Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao 18 

item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a ata da 328ª reunião, sendo aprovada com 19 

uma abstenção. Passando ao item 2, o Reitor informou que foi inaugurado ontem o novo 20 

Espaço da Ciência. Informou que participou em Brasília da abertura oficial da Semana Nacional 21 

de Ciência e Tecnologia, quando a UENF recebeu o prêmio “Destaque do Ano na Iniciação 22 

Científica”. Informou que o Curso de Agronomia teve aceita sua candidatura, pela Comissão 23 

Nacional de Avaliação da Educação Superior- CONAES, para acreditação no Sistema de 24 

Acreditação Regional de Cursos Universitários do MERCOSUL (Sistema ARCU-SUL). Disse 25 

que vinte Cursos de Graduação em Agronomia no Brasil foram pré-selecionados. Informou que 26 

continuamos ainda com pendência em relação ao concurso público para reposição de vagas de 27 

Docentes, com o processo tramitando no Governo. Informou que estamos em vias de criar o 28 

Conselho de Reitores das Universidades Estaduais do Rio de Janeiro. Disse que recebemos a 29 

visita do Reitor da UEZO, Prof. Roberto Soares de Moura. O Prof. Gustavo informou que na 30 

próxima semana terá início na UENF a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com 31 

abertura oficial dia 19 às 20 horas. Disse que durante a Semana Nacional de Ciência e 32 

Tecnologia acontecerá a 1ª Mostra de Extensão IFF-UENF-UFF e que receberemos alunos de 33 
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diversas cidades vizinhas para conhecer a UENF. Convidou todos a participar do evento. 34 

Passando ao item 3 da pauta, o Reitor disse que estamos preocupados com a forma e 35 

organização para submissão de projetos ao Edital FAPERJ nº 13/2009. Disse que é importante 36 

que o Executivo coordene a questão. Disse que as reuniões da Reitoria com os Centros 37 

deixaram claro duas questões: falta de pessoal e falta de espaço físico. Disse que o 38 

pensamento é que a informática deve ser institucionalizada, levando em consideração que 39 

tenhamos uma base de sustentação da informática para a Universidade. Disse que há prédios 40 

que precisam ser finalizados e temos que focar para um problema grave, que é a falta de 41 

espaço físico. Disse que será importante focarmos nos objetivos discutidos nas reuniões com 42 

os Centros e no Colegiado Executivo. O Prof. Edson lembrou que cada pesquisador só poderá 43 

participar de um projeto. O Reitor disse que precisamos debruçar sobre este Edital para 44 

melhoria dos problemas da Universidade e que precisamos alinhavar e organizar neste sentido. 45 

O Prof. Reginaldo disse que no CCTA haverá reunião amanhã para tratar do Edital. O Reitor 46 

disse que se preocupa, pois estão falando muito em equipamentos e o propósito maior é 47 

melhoria de infraestrutura de espaço físico. Disse que obras não finalizadas deveriam entrar 48 

como prioridade. A Profª Teresa disse que já foi feita uma primeira tentativa de reunião no 49 

CCH. Disse que já delinearam um projeto. Disse que explicou o propósito do Edital e da 50 

Reitoria e haverá outra reunião hoje ainda. Disse que será amarrado um projeto único para o 51 

CCH, priorizando o anexo do prédio do CCH. O Reitor disse que se aprovarmos dois projetos, 52 

os não aprovados passam a ser prioridades. O Prof. Edson disse que quando o CT-Infra abrir 53 

já teremos o que solicitar nele. O Reitor disse que queremos que a partir daqui tenhamos um 54 

projeto que nos possibilite fazer nosso Plano Diretor. Disse que a FAPERJ possibilita que o 55 

pesquisador contemplado repasse recursos para a Instituição, para que a mesma faça os 56 

processos licitatórios das obras. O Prof. Stumbo disse que a reunião do CCT ocorreu semana 57 

passada e já deu para delinear um projeto. Disse que as Ciências Naturais estão discutindo e 58 

uma parte pensa em fazer de um a dois terços do espelho do anexo do CCT. Disse que o 59 

LCFIS quer fazer projeto para instalar EPR. Disse que é pensamento uma Central Analítica na 60 

área de Petróleo, Gás e Biocombustível. Disse que a Matemática poderia ser encaixada em 61 

projeto de interesse institucional maior. Disse que Macaé está trabalhando um projeto, mas 62 

ainda não foi passado detalhes e não foi possível interagir, na semana passada, com a 63 

Engenharia de Produção. O Reitor disse que gostaria de receber dos Centros as demandas 64 

existentes referentes a equipamentos, para que tenhamos uma listagem e, em caso de 65 
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recebermos recursos para este fim, possamos adquirir. O Prof. Marco Antonio disse que se 66 

os recursos contingenciados forem liberados no final do ano teremos dificuldades para gastar 67 

e, se tivermos listagem de demandas de equipamentos, facilitará a compra. O Prof. Arnoldo 68 

disse que o Edital foi discutido no CBB na última sexta-feira. Disse que há três projetos mais 69 

fortes, como Laboratório de Farmácia. Disse que a proposta de se fazer junto com a 70 

Engenharia de Alimentos não foi bem aceita. Disse que o Prof. Gonçalo sugeriu que fosse feito 71 

no 2º andar do prédio que está construindo com recursos FINEP. Disse que seria uma maneira 72 

de obter mais verbas para fazer o prédio completo, direcionado à Farmácia, e o Conselho do 73 

Centro se mostrou mais favorável. Disse que nas Ciências Ambientais pensa-se na ampliação 74 

da área de animais silvestres. Sugeriu projeto em conjunto de todas as áreas de multiusuários 75 

que o CBB possui. Disse que há a questão do prédio espelho do anexo, que resolveria 76 

problemas de espaço físico. Disse que foram levantadas outras pequenas demandas. O Reitor 77 

disse que queremos melhorar nossa capacidade de espaço físico e os grupos devem se reunir 78 

e apresentar as propostas. Disse que queremos ajudar na exposição de motivos. Disse que 79 

haverá parecer, de acordo com o projeto e que os pesquisadores e os grupos nos ajudarão a 80 

fomentar os projetos. O Prof. Edson disse que este tipo de edital tem que ser desvinculado da 81 

cultura que há na Instituição de que há prédio e equipamento de professor. Disse que as 82 

demandas chegando deverão ser trabalhadas aquelas que viabilizem aprovação. Disse que 83 

existe sempre uma estratégia para conquistarmos mais, mas para isso precisamos conversar 84 

bastante. O Prof. Paranhos ressaltou que o professor ao ler o edital vai buscar equipamento. 85 

Sugeriu que o Executivo encaminhe mensagem, podendo ser pela ASCOM, informando o que 86 

está sendo tratado aqui, direcionando para que aconteça o que estamos buscando. O Reitor 87 

disse que estamos querendo alinhavar as exposições de motivos. Disse que se há Programa 88 

de Pós-Graduação incluído em um projeto, devemos verificar para onde caminhará o Programa 89 

por meio do projeto a ser apresentado. Disse que essas questões precisam ficar claras. O Prof. 90 

Reginaldo disse que tiveram reunião quarta-feira passada no CCTA, quando discutiram qual 91 

seria a proposta única e que discutirão novamente para alinhavar. Disse que há proposta do 92 

LTA para Engenharia de Alimentos. Disse que o Hospital Veterinário ainda discutirá, a 93 

Zootecnia apresentará proposta e o LEAG propõe projeto semelhante ao FINEP. Disse que a 94 

perspectiva é que temos que dar prioridade aos espaços físicos. Disse que a sinalização de 95 

resolver as questões dos espaços físicos é importante e quem for contemplado com melhoria 96 

de espaço físico, depois de concluída a obra proposta deverá desocupar o espaço que ocupa. 97 
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O Reitor disse que devemos organizar as propostas e provocar as demandas, aproveitando 98 

este momento para planejar a Universidade. Disse que depende de nós a captação de 99 

recursos. O Sr. Constantino disse que foi incumbido de anotar objetos do Plano de 100 

Desenvolvimento Institucional. Disse que o que ouviu dos Diretores é um bom começo para o 101 

PDI. Disse que as propostas serão materializadas num prazo determinado. Disse que 102 

realmente nossa formação é de cada um fazer o seu e que o desafio é mudar para uma 103 

filosofia de conjunto, de projeto institucional. Disse que os Diretores souberam formar a idéia 104 

em seus Centros. Enfatizou que o Edital tem a cara da UENF e foi concebido pela 105 

Universidade. Disse que outros editais continuarão a ser lançados, mas no de infraestrutura 106 

devemos mostrar nossa unidade. A Profª Teresa disse que com os projetos já saem os 107 

fundamentos de cada Centro. O Reitor disse que os editais não tinham essa forma e nós não 108 

sentávamos para discuti-los desta forma. Disse que é uma mudança conceitual para muitos. O 109 

Prof. Paranhos disse que o projeto para o próximo CT-Infra estará pronto em 05 de novembro, 110 

prazo final para submissão ao Edital FAPERJ. Disse que os projetos não aprovados neste 111 

edital FAPERJ poderão ser submetidos no CT-Infra. O Reitor disse que os pesquisadores 112 

precisam ser orientados, podendo buscar parcerias. O Prof. Paulo Maia disse que o Edital 113 

solicita projeto básico, mas podemos apresentar justificativa e Memorial Descritivo, que precisa 114 

ser muito bom. Disse que precisamos que conste nas propostas a medida da área e qual tipo 115 

de instalação que haverá nos espaços. Solicitou aos Diretores o encaminhamento do Memorial 116 

Descritivo. O Reitor disse que o Prof. Paulo Maia encaminhará documento descrevendo as 117 

informações necessárias que deverão constar no Memorial. Nada mais havendo a tratar, o 118 

Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 15 horas e 45 minutos. 119 

 120 

 121 

 122 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho          Carlos André Pereira Baptista                                123 

Reitor                                                                 Secretário ad hoc 124 


