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ATA DA TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 
EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 

– UENF 
 

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

da Reitoria, às 16 horas, a tricentésima trigésima reunião ordinária do Colegiado Executivo da 

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

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

reunião; Profª Lílian Maria Garcia Bahia de Oliveira – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Edson 

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

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

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

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

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

Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – 

Secretário Geral; Prof. Dylmar Penteado – Assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte 

pauta: Edital FAPERJ nº 13/2009. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de 

todos. Informou que foi realizada ontem, no Rio de Janeiro, reunião do Conselho Curador da 

UENF. Disse que os documentos recebidos dos Centros, referentes ao Edital nº 13/2009 da 

FAPERJ, mostram que estamos atingindo nosso objetivo. Disse que gostaria de deixar claro 

que o interesse, ao tomarmos a frente do Edital, é coordenar de tal forma que possamos obter 

o máximo de êxito nos resultados. Disse acreditar que haverá demanda da UENF de 18 a 20 

milhões de reais e, com esse trabalho, já teremos nosso FINEP pronto. Observou que as 

demandas estão bem costuradas. O Prof. Amaral disse que, pensando no êxito dos projetos, 

a alternativa do gerenciamento dos projetos pela Instituição tornaria o trabalho mais tranqüilo. 

O Reitor disse que estamos aqui para orientar e a Prefeitura está a disposição para 

esclarecimentos. Disse que a FAPERJ nos cobra demandas, mas não podemos provocar 

demandas vazias. O Prof. Edson disse que é preciso pensar em uma estrutura na Instituição 

para administrar os projetos. A Profª Teresa disse que os cálculos da obra do CCH foram 

orientados pelo Prof. Paulo Maia. Disse será preciso inserir no InFaperj os pareceres junto 

com os projetos. O Prof. Arnoldo disse que há três propostas do CBB, sendo duas grandes, 
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que encampam profissionais de outros Centros e uma proposta das Ciências Ambientais. 

Disse que duas propostas prevêem recursos na ordem de R$ 1.900.000,00 e R$ 

1.760.000,00, sendo uma para consolidação do Curso de Farmácia, com pesquisas na área 

de saúde e sala com nível de segurança e aplicação multidisciplinar de abordagens em 

Genômica, Proteômica e Metabolômica. Disse que a outra proposta é voltada modernização e 

adequação da infraestrutura de pesquisa de unidades multiusuárias e multidisciplinares, com 

consolidação do Núcleo de Pesquisa de Animais, conjugado com o CCTA. Disse que está 

prevista a instalação de tomógrafo e instalação do Curso de Farmácia e do NUDIBA. Disse 

que há outra proposta mais restrita, encaminhada pela Chefia do LCA, prevendo espaço de 

400 m2 para pesquisas experimentais. Disse que o LCA tem 15 professores e solicita R$ 

600.000,00 na proposta. O Prof. Reginaldo disse que o CCTA encaminhou resumo de 4 

propostas. Disse que a proposta para a área de alimentos, do LTA e LEAG, prevê recursos de 

R$ 1.950.000,00, a proposta do LMGV prevê R$ 1.600.000,00 em recursos, coordenado pelo 

Prof. Messias, a proposta do LZNA/LMGA/LFIT, é voltada para a Unidade de Apoio à 

Pesquisa e para o Colégio Agrícola e prevê R$ 2.200.000,00 em recursos e a proposta do 

LSA, coordenada pelo Prof. Francisco Carlos, é voltada para a junção dos núcleos de 

atendimento à comunidade no Hospital Veterinário e prevê R$ 700.000,00 em recursos. O 

Prof. Stumbo disse que há três propostas do CCT. Disse que a proposta das Ciências 

Naturais prevê reforma do anexo para instalação do EPR e prevê construção do novo anexo, 

visando uma Central Analítica, com previsão de R$ 2.340.000,00 em recursos. Disse que a 

proposta das Engenharias Civil e de Materiais é para terminar o 1º andar do prédio construído 

com recursos FINEP e construir o 2º andar do mesmo prédio, com recursos estimados de R$ 

1.600.000,00. Disse que a proposta da Engenharia de Produção e do LCMAT é para construir 

núcleo de modelagem, simulação e sistemas numéricos aplicados, com previsão de R$ 

2.300.000,00 em recursos. O Reitor disse que esta reunião era para conhecermos as 

propostas. Disse que a FAPERJ , com o lançamento deste Edital nº 13, fugiu do cotidiano, 

passando do micro para o macro em termos de editais lançados. Disse que foi importante 

sentarmos para discutir. Disse que o pensamento da FAPERJ é pagar a 1ª parcela em março, 

com expectativa de se pagar a 2ª parcela ainda no final de 2010 e não somente em 2011. 

Disse que precisamos, até a manhã da próxima terça-feira, dos nomes corretos dos projetos, 
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dos nomes dos Coordenadores e Vices e dos valores dos projetos. O Prof. Silvério 

agradeceu o apoio dos Diretores durante a realização da Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia. Disse que mais de mil alunos, de diversas escolas, vieram conhecer a 

Universidade. O Reitor disse que estão todos de parabéns. Disse que o trabalho foi muito 

bem feito e percebeu a felicidade das crianças por terem visitado a UENF. Disse que está 

sendo realizada Mostra de Cinema na UENF. O Prof. Marco Antonio disse que na próxima 

semana, de 3 a 6 de novembro, será realizada a Semana do Servidor da UENF. Solicitou que 

os Diretores facilitem a participação dos servidores. O Reitor disse que este evento 

proporciona uma integração fantástica na Universidade. Nada mais havendo a tratar, o Reitor 

agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 15 minutos. 

 

 

 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho          Carlos André Pereira Baptista            

Reitor                                                               Secretário ad hoc 

 
 
  


