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

– UENF 
 

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

da Reitoria, às 14 horas, a tricentésima trigésima segunda 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. Dylmar 

Penteado Dias – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; Prof. Gustavo Xavier 

– Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários em exercício; Prof. Arnoldo Rocha 

Façanha – Diretor do CBB; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de 

Jesus Peixoto Faria – Diretora do CCH; Prof. Hernan Maldonado Vasquez – Diretor do CCTA; 

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

Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Paulo Cesar de Almeida Maia 

– Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de 

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

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

da ata 331; 2- Informes; 3- Projetos que serão apresentados em reuniões com prefeituras da 

região; 4- Solicitação de doação de cadeiras; 5- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião 

agradecendo a presença de todos. Foi realizada colação de grau em separado dos seguintes 

formandos: Felipe Amaral Vasconcelos (Ciências Biológicas), Felipe Perisse Duarte Lopes 

(Engenharia Metalúrgica) e Michele Monteiro Pozze Barbalho (Licenciatura em Pedagogia). 

Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 331ª 

reunião, sendo aprovada com uma abstenção. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor 

informou que acontecerá nos dias 25 e 26 de novembro o I Simpósio de Jornalismo Científico, 

organizado pela ASCOM, Reitoria e FAPERJ. Disse que será um evento muito importante 

para a Universidade e que o Simpósio terá uma prévia na próxima quinta-feira, 19 de 

novembro, às 16 horas, com palestra do jornalista Marcelo Canellas, que é um profissional 

credenciado a falar de questões que envolvam Universidades. Parabenizou toda a equipe que 

está trabalhando na organização do evento. Disse que o Prof. Amaral submeteu projeto à 

FAPERJ para captação de recursos para financiar a organização do Simpósio. O Prof. 
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Amaral disse que o Simpósio Nacional terá amparo da Reitoria, ASCOM, PROEX, 

Associação Brasileira de Jornalismo e FAPERJ. Disse que espera que este evento seja um 

embrião para novas ações que venham a ocorrer com o mesmo viés. O Reitor informou que 

acontecerá na próxima sexta-feira e sábado a 1ª Convenção do Comércio Lojista do Estado 

do Rio de Janeiro. Disse que a CDL disponibilizou algumas inscrições e perguntou ao 

Colegiado se alguém se interessa em participar. Informou que será realizada reunião do 

Conselho Universitário na próxima quinta-feira, às 9 horas, e que um dos itens da pauta é 

adequação da tabela de vencimentos, demanda apresentada pelos servidores. Disse que 

uma comissão do CONSUNI se reuniu duas vezes na Reitoria para tratar da questão. O Prof. 

Maldonado informou que ocorreu tentativa de furto no Colégio Agrícola. Disse que os 

vigilantes agiram rápido, evitando o roubo de uma bomba d’água. Disse que seria importante 

mais vigias no local. O Reitor disse que precisamos discutir ações relativas ao Colégio 

Agrícola, que é um espaço importante para várias áreas. Disse que o espaço físico do 

Colégio Agrícola passando para a UENF, com exceção da escola ali localizada, facilitaria 

nossos investimentos no local. Disse que há um prédio onde seria instalada a Biofábrica e 

poderíamos aproveitá-lo. O Prof. Paulo Maia disse que no novo contrato de vigilância do 

campus o número de vigilantes na UENF será aumentado, inclusive no Colégio Agrícola. 

Passando ao item 3 da pauta, o Reitor disse que haverá reunião no dia 03 de dezembro com 

a Prefeita de Campos quando será alinhavado o Fundo de Ciência e Tecnologia. Disse que 

vamos solicitar aos pesquisadores informações de ações que poderão ser aplicadas em 

Políticas Públicas. Disse que a Prefeita trará seu secretariado para ouvir sobre as ações que 

poderão ser aplicadas em Políticas Públicas e é uma chance muito boa de invertermos a 

lógica de cobrança em cima da Universidade. Disse que possamos cadastrar, tanto aqui, 

quanto na Prefeitura, estas ações. Disse que a idéia é que possamos catalogar pesquisas 

para as diferentes secretarias municipais. Disse que tem havido conversas também com a 

Prefeitura de Macaé. O Prof. Paranhos disse que já participou de várias tentativas como 

essa. Disse que o que deu certo foi a apresentação, pelas secretarias, de suas linhas de ação 

e os pesquisadores verificarem onde se encaixam nas linhas apresentadas. Disse que desta 

forma é mais produtivo. O Reitor disse que mudamos para mostrar que a UENF vai pautar as 

diversas secretarias e acredita que deveremos inverter a ótica. Disse ter entendido da Prefeita 
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que as Secretarias não têm noção de suas diversas áreas. Disse ser interessante 

apresentarmos proposta por que, com a saída de determinado Secretário, a mesma 

permanecerá. O Prof. Amaral disse que a questão do agronegócio foi o que mais cresceu no 

país. Disse que em Campos não se vê esse crescimento. Disse que a política tem que ser 

perene, sendo Política de Estado e não de Governo. Disse que a apresentação partindo da 

UENF é importante, pois os Secretários não podem adivinhar as áreas de atuação que temos. 

O Reitor disse que precisamos organizar a melhor forma de fazer a apresentação, com os 

Secretários e a Prefeita saindo daqui com conhecimento de nossas ações, não somente as 

pesquisas realizadas, mas a capacidade dos pesquisadores. O Prof. Abel disse que a 

proposta do Prof. Paranhos é complementar. O Reitor disse que precisamos aproveitar a 

oportunidade para nos apresentarmos. O Sr. Constantino disse que considera a UENF uma 

locomotiva visível nacionalmente e cabe a ela mostrar o que já tem e o que pode fazer em 

termos de desenvolvimento regional. Disse que temos toda competência para apresentarmos 

projeto para autoridades e é possível que a Prefeitura de Campos já tenha sido alertada que 

há uma Universidade de nível aqui e que não a está utilizando, nem interagindo. Disse que no 

momento parece haver uma vontade política grande. Disse que temos uma meta muito 

objetiva e importante. Disse que a Prefeita vai instituir o Fundo Municipal de Ciência e 

Tecnologia nos moldes da FAPERJ e que seria bom que apresentássemos alguma coisa 

nossa, de forma breve. Disse que será um acontecimento que será muito divulgado e 

instrumento para nosso PDI. A Profª Teresa disse que há pouco entusiasmo pelo histórico, 

mas a Prefeitura sabe de nosso potencial. Disse que não devemos desistir quando há uma 

sinalização desta. Disse que queremos contribuir e temos como fazê-lo. Disse que, por outro 

lado, de fato podemos demonstrar o que fazemos, mas com direcionamento. Disse que a 

proposta tem que ter viés específico e precisamos aglutinar e direcionar a Políticas Públicas. 

O Prof. Arnoldo disse que o desestímulo vem do histórico dos municípios, com muita política 

e pouca ação alinhada com o que a Academia produz. Disse que é um caminho interessante 

apontado e posteriormente poderemos montar um workshop, montando documento da UENF 

sobre o que pode ser aplicado na cidade. Disse que mesmo que nossos profissionais não se 

sintam motivados eles conhecem, em termos de Políticas Públicas, o que pode ser melhorado 

em determinada área. Disse que temos que começar a pensar nos problemas da cidade e 
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que nós temos mais maturidade do que os que não estão na Academia. O Reitor disse que 

nunca tivemos uma oportunidade de apresentarmos as nossas ações. Disse que devemos 

chegar com uma receita e, neste primeiro momento, é importante que façamos um resumo e 

que o mesmo seja coletivizado na Universidade. Disse que temos que mostrar aos 

pesquisadores que estamos trabalhando para que nossa pesquisa vire Política Pública. O 

Prof. Paranhos disse que no final do ano passado a Prefeitura preparou o PES e seria 

interessante conhecermos. O Reitor disse que será dado um prazo de uma semana para que 

os pesquisadores encaminhem as ações e o Executivo se reúna para definir a melhor forma 

de apresentar as ações à Prefeitura. Disse que será encaminhado documento aos Diretores, 

com formulário a ser preenchido pelos pesquisadores. Passando ao item 4 da pauta, sobre 

doação de cadeiras, o Reitor disse que recebemos solicitação do Museu Olavo Cardoso para 

doação de cadeiras que estão cedidas pela UENF, ao referido museu, através de comodato. 

Disse que a Gerência de Patrimônio informou que primeiro temos que oferecer dentro da 

Universidade e depois, caso não haja interesse de nenhum setor da Universidade, 

oferecermos a outros órgãos estaduais e, caso não haja interesse também, poderemos fazer 

a doação. Perguntou aos Diretores se há interesse. Com a resposta, por parte dos Diretores, 

que não há interesse, o Reitor disse que será perguntado aos órgãos estaduais se há 

interesse nas cadeiras e, caso não haja, faremos a doação. Passando ao item 5 da pauta, o 

Reitor disse que recebemos a CI CBB nº 185/2009, sobre solicitação da Profª Silvia Mattos 

Nascimento, para transferência de projeto de pesquisa, processo CNPq nº 481150/2007-2, 

para a UNIRIO, Instituição onde trabalha atualmente. Disse que a solicitação já foi aprovada 

no Laboratório e no Conselho de Centro do CBB. Colocada em apreciação, a solicitação foi 

aprovada. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 

16 horas. 

 

 

 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho          Carlos André Pereira Baptista            

Reitor                                                               Secretário ad hoc 

 
  


