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

– UENF 
 

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e nove, foi realizada na sala de reuniões da 

Reitoria, às 14 horas, a tricentésima trigésima primeira 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; Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; Prof. Edson Correa 

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

Extensão e Assuntos Comunitários em exercício; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do 

CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Diretora do CCH; Prof. Hernan Maldonado 

Vasquez – Diretor do CCTA; Srª Aline Cerqueira Barbosa Vitoi Fonseca – Diretora Geral 

Administrativa em exercício; Compareceram como convidados: Sr. Antonio Constantino de 

Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de 

Administração de Projetos; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – Secretário Geral; Prof. 

André Lacerda de Abreu Oliveira – Chefe do Hospital Veterinário; 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: 1- Aprovação das atas 329 e 330; 2- 

Informes; 3- Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI; 4- Assuntos Diversos. O Reitor 

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

colocou em apreciação a minuta da ata da 329ª reunião, sendo aprovada. Colocou em 

apreciação a minuta da ata da 330ª reunião, sendo aprovada com uma abstenção. Passando 

ao item 2 da pauta, o Reitor informou que o Gabinete Civil e a Secretaria de Estado de 

Governo devolveram o processo sobre concurso público de docente para adequação, como a 

questão relacionada a pessoas com necessidades especiais. Disse que há decreto do 

Governo onde consta que prova escrita deve valer mais que as demais avaliações no 

concurso e isso precisa ser melhor analisado, pois é complicado prova escrita valendo 70% 

do total. Informou que a Semana do Servidor foi um sucesso e parabenizou a equipe 

organizadora pelo belíssimo evento. Disse que é um evento que contribui em muito para a 

Universidade, sendo importante para qualificação e integração. Informou que durante a 

Mostra de Cinema tem ocorrido discussão sobre Escola de Cinema. Informou que está 
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acontecendo a Semana Acadêmica Unificada, com todos o Cursos da UENF participando, 

sob coordenação da PROGRAD e Câmara de Graduação. Disse que é um evento muito 

interessante para a Universidade, onde a interdisciplinaridade começa a ser discutida. 

Informou que dia 19 será iniciado o I Simpósio de Jornalismo Científico, com palestra de 

jornalista Marcelo Canellas. Informou, sobre o edital lançado pela Incubadora de Empresas, 

que a quantidade de projetos apresentados foi muito grande. O Prof. Paranhos disse que a 

Incubadora de Empresas recebeu 31 propostas de incubação, sendo 15 ou 16 de Base 

Tecnológica. Disse que realmente fizemos esforço grande, mas isso mostra que estamos 

maduros para recebermos este tipo de projeto e transformarmos o que temos aqui em prol da 

sociedade. O Reitor informou que foram lançados vários editais pelo CNPq nos últimos dias. 

O Prof. Abel informou que participou de evento na PETROBRAS terça-feira passada sobre 

os 3 anos das Redes Temáticas. Disse que serão retomados investimentos na Universidade 

para projetos P&D. Disse que a PETROBRAS não acabará com os Núcleos e teremos 

oportunidade de apresentar novas linhas dentro dos Núcleos. Disse que gostaríamos de 

apresentar na linha de Biocombustível. O Prof. Stumbo disse que devemos atacar outras 

áreas, não ficando restritos apenas aos interesses da UNBC. O Prof. Paranhos disse que 

nos últimos três anos a PETROBRAS aplicou 14 milhões de reais em infraestrutura na 

Universidade, sendo 9 milhões para o LENEP e o restante para outros laboratórios. Disse 

concordar que é pouco, quando os 14 milhões poderiam ser 30 ou 45 milhões de reais. O 

Reitor disse que os Diretores podem colaborar, mostrando o que em seus Centros pode 

receber financiamento da PETROBRAS. Disse que a Reitoria precisa das informações do que 

poderemos fazer parcerias com a PETROBRAS. O Prof. Edson disse que aparecem muitas 

tarefas que podemos fazer com a Universidade que está em construção. Disse que 

precisamos investir mais na questão da Agência de Inovação e na questão de patentes. Disse 

que não temos estrutura da parte acadêmica para lidar com isso e é importante a negociação 

institucional primeiro. Disse que há Universidades afastadas do litoral que recebem apoios da 

PETROBRAS para financiar pesquisas. Disse que precisamos nos reestruturar internamente 

para facilitar o entendimento com as empresas em busca de financiamentos. O Reitor disse 

que a discussão sobre a forma de negociação com a PETROBRAS é importante. Passando 

ao item 3 da pauta, o Reitor disse que o Plano de Desenvolvimento Institucional está sendo 



     

 

 

                                REITORIA 

 

 
_______________________________________________________________________   

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - 28013-602 
Tel.: (22)  2739–7003  - Fax: (22) 2739-7173 - correio eletrônico: reitoria@uenf.br 

 

 

construído por meio de questões como o Edital nº 13/2009 da FAPERJ, a expansão para 

Macaé, aprovada no CONSUNI, e para o Noroeste Fluminense, com comissão já formada 

para trabalhar, o Fórum da Graduação, o Fórum do Terceiro Setor e reuniões da Reitoria com 

os Centros. Disse que esperamos criar o PDI no CONSUNI no ano que vem. Disse que 

convidou o Sr. Fernando Nacif para falar sobre Planejamento, devido a sua experiência em 

Universidades e Prefeituras. O Sr. Fernando Nacif disse que é Assistente Social e trabalha 

há anos com Metodologia de Planejamento Estratégico. Agradeceu o convite para participar 

desta reunião e disse que, como profissional, uma das atividades mais ricas que desenvolveu 

foi aqui na UENF, no período do Planejamento Estratégico. Disse que fica feliz ao entrar na 

UENF e ver o Centro de Convenções e o Hospital Veterinário, assim como o Restaurante 

Universitário em construção. Disse que fica feliz, também, que em algum momento lá atrás 

foram dadas essas prioridades. Disse que no Sistema de Planificação Estratégico o trabalho é 

feito em quatro tempos, a mais longo prazo, a longo prazo, a médio e a curto prazo. Disse 

que o planejamento, fora os da prospectiva, classifica a perspectiva de PDI a mais longo 

prazo. Disse que na esfera governamental os Planos Diretores Participativos têm estimativa 

de tempo para vigorar e delineia grandes marcos de desenvolvimento urbano e social. Disse 

que após 10 anos deve ser revisto o Plano Diretor, que deve orientar o desenvolvimento da 

cidade e dar pistas para leis traduzirem o Plano. Disse que deve indicar para onde o 

Município deve caminhar. Disse que é fundamental que o PDI cumpra o papel de ser 

orientador para o Desenvolvimento da Universidade nos próximos 15 anos. Disse que cabe à 

UENF que o Plano Orientador de Darcy Ribeiro, que está completando 16 anos, contribua 

para o desenvolvimento e o PDI que for elaborado para os próximos 15 anos. Disse que sem 

dúvida alguma, pela recuperação da economia no Brasil nos últimos 8 anos, houve 

crescimento muito grande do investimento na educação, principalmente no Ensino Superior. 

Disse que em todos os campos de conhecimento no Brasil suas demandas tendem a 

aumentar muito. Disse que o PDI da UENF tem que estar sincronizado numa perspectiva do 

que o Governo Estadual tem para o Ensino Público do Estado. Disse que é importante a 

expansão da UENF, do ponto de vista físico, e a expansão do que a UENF quer e deseja 

oferecer. Disse que deve-se pensar no desenvolvimento regional e, embora a Universidade 

contribua com o conhecimento, deve ser pensado no desenvolvimento micro e macro para a 
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região. Disse que, neste sentido, o campo de pesquisa precisa contribuir para o 

desenvolvimento da comunidade. Disse que devem ser pensadas parcerias para o 

crescimento social e quais destas o PDI deve incorporar junto à sociedade civil organizada, 

pensando nas comunidades mais carentes. Disse que com a expansão do conhecimento, 

pergunta-se se não cabe atividades informativas na área do turismo e, com isso, pensa-se 

nos novos funcionários que virão trabalhar na região na área do Petróleo, com número 

dobrado de vagas na rede hoteleira. Disse que são questões que traz para reflexão. Disse 

que é importante trabalhar para que o PDI lide com questões prementes para o Brasil, Estado 

e para a região. Disse que fazê-lo de forma mais participativa é importante. O Reitor disse 

que devemos aproveitar a experiência do Sr. Nacif para pensarmos. Disse que houve uma 

recuperação da Universidade em algumas questões de gestão do dia-a-dia. O Prof. 

Maldonado parabenizou o Sr. Nacif pelos conhecimentos e acha que é o momento oportuno 

para este planejamento. Disse que nosso Plano Orientador nos deu esse arranque e estamos 

todos envolvidos na questão. Disse que espera que o Sr. Nacif continue vindo nos ajudar e 

que o momento é bom para todos nós estarmos envolvidos com a questão. O Reitor disse 

que estamos planejando para que no início do próximo mês tenhamos as reuniões nos 

Centros e comecemos o próximo ano formatando o PDI. Disse que o Sr. Nacif nos falou de 

Turismo, mas podemos pensar também o Esporte e Educação Física. Disse que tivemos 

Audiência Pública muito rica na ALERJ sobre expansão. Nada mais havendo a tratar, o 

Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 15 horas e 55 minutos. 

 

 

 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho          Carlos André Pereira Baptista            

Reitor                                                               Secretário ad hoc 

 
 
  


