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

– UENF 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e nove, foi realizada na sala de 

reuniões da Reitoria, às 14 horas, a tricentésima trigésima terceira 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 Lilian 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. 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. André Lacerda de Abreu Oliveira – Chefe do 

Hospital Veterinário; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da 

seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 332; 2- Informes; 3- Projetos que serão apresentados em 

reuniões com prefeituras da região Decreto nº 42002/09: Plano de Classificação e Tabela de 

Temporalidade referente às atividades-fim da Administração; 4- Ações relativas ao Colégio 

Agrícola; 5- 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 332ª 

reunião, sendo aprovada. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor informou que amanhã 

haverá Audiência Pública na ALERJ para tratar do orçamento da UENF para 2010. Informou 

que será aberta amanhã, às 14 horas, o I Simpósio de Jornalismo Científico. Disse que 

semana passada, como pré-Simpósio, houve palestra do jornalista Marcelo Canellas, quando 

houve um debate muito rico. Informou que hoje foram entregues as chaves da nova sede do 

DCE. Disse que durante este evento foram tratadas outras questões com o DCE. Disse que 

os membros do DCE foram informados que o Diretório precisa ter um CNPJ. O Prof. 

Paranhos disse que a Incubadora de Empresas pode colaborar com o DCE para a obtenção 

do CNPJ. O Reitor informou que a Resolução sobre o Programa de Professor Visitante foi 
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aprovada no CONSUNI e a Administração está trabalhando para que a mesma seja 

publicada. O Prof. Marco Antonio informou que a licitação para a firma de limpeza ocorreu, 

sendo vencedora a atual empresa que presta serviço para a Universidade. Disse que os cinco 

milhões de reais continuam contingenciados e, mesmo se liberados agora, não teremos mais 

tempo hábil para utilizá-lo. Informou que houve um aumento significativo na folha de 

pagamento deste ano devido aos enquadramentos e progressões. O Reitor informou que o 

veículo Hyllux que está no campus da UENF foi adquirido há três anos por um pesquisador da 

Universidade, através de projeto FAPERJ, e patrimoniado em nome da Universidade. O Prof. 

Edson informou que retornou de Recife, onde participou do Encontro de Pró-Reitores de Pós-

Graduação, quando foi debatida qual a situação do país em termos de recursos para Ciência, 

Tecnologia e Inovação. Disse que a expansão de uma Pós-Graduação numa universidade 

deveria atender a melhoria do Ensino Básico. Disse que algumas utopias da Academia hoje 

esbarram em situações mais realistas e estão começando a olhar bastante para o 

desenvolvimento social, coisa que ficava no bojo da utopia para nós. Disse que foi falado de 

financiamento estimulando a cooperação entre as partes. Disse que achou interessante o 

debate por que estamos tratando de nosso PDI e que ficou impressionado com a 

apresentação da Reitora da Universidade Estadual do Amazonas, que tem 7 campi, com 23 

mil alunos presenciais e orçamento anual de 280 milhões de reais e todas as ações 

amarradas a questões regionais. Disse que é um projeto concreto em andamento. Disse que 

o momento no Brasil é de muitas possibilidades, com recursos para financiamentos. O Prof. 

Paranhos informou que o SEBRAE e a FIRJAN fizeram pesquisa em empresas de Campos 

sobre produtos e serviços que poderiam ser adquiridos na cidade, inclusive, carência em 

termos de mão-de-obra para ensino médio e superior. Disse que as pessoas formadas na 

cidade não são incorporadas no mercado de trabalho daqui, indo para outras cidades. Disse 

que a pesquisa pode mostrar quais cursos a UENF deve abrir na região. Passando ao item 3 

da pauta, o Reitor disse que o Decreto nº 42.002/09, que trata do Plano de Classificação e 

Tabela de Temporalidade, é importante para tratarmos sobre a destinação da documentação 

gerada na Instituição. Disse que convidamos o Sr. Carlos Roberto Freitas, o Sr. José 

Fernando Abreu e a Srª Lidia Larrubia, que são três representantes da Comissão nomeada 

para este trabalho. Disse que eles podem nos informar sobre quais ações serão tomadas. O 
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Sr. Freitas disse que através deste Decreto, que faz parte do Projeto Estratégico do Estado, 

será trabalhada norma específica para determinar o que é importante para ser guardado para 

o futuro e o que não é. Disse que a atividade meio está sendo trabalhada em outra Secretaria. 

Disse, sobre as atividades fim, que trabalharemos agora com os quatro Centros e 

Laboratórios e tudo será feito através da base de dados do PRODERJ. Disse que cada 

Laboratório deverá preencher suas informações. Disse que precisa dos Diretores que 

solicitem aos Laboratórios que indiquem, até 2ª feira, um servidor que conheça a mecânica 

dos documentos para preenchimento de planilha junto ao PRODERJ. Disse que a Comissão 

se propõe a participar dos Conselhos de Centro, se for o caso, para explicar a importância 

desse Programa Estratégico para o Estado. Disse que é importantíssimo que consigamos 

cumprir o prazo, que é de 180 dias, a partir de 22 de agosto passado. Disse que serão 

criadas senhas para os setores. O Sr. Fernando disse que só trabalharemos, no início, com 

os tipos de documentos produzidos e não com os conteúdos. O Sr. Freitas disse que as 

atividades meio são basicamente as administrativas e as atividades fim são as de ensino, 

pesquisa e extensão. O Prof. Arnoldo disse que o Decreto é extremamente importante para 

podermos evoluir. Disse ter entendido que nesta etapa será catalogado o que está sendo 

produzido na Universidade. O Sr. Fernando disse que somente o tipo de documento 

produzido no setor será trabalhado no início. O Prof. Arnoldo disse que todos os professores 

têm currículo Lattes e informações podem ser obtidas no mesmo. Disse que então esta 

primeira etapa será basicamente de tipologia. A Srª Lidia disse que os documentos serão 

catalogados num banco de dados e depois será criada uma tabela de temporalidade. O Sr. 

Freitas disse que cada documento estará dentro de um processo determinado. Disse que é 

importante para a Universidade guardar a sua memória. A Profª Lilian disse, sobre o tipo de 

documento, que há coisas que já sabemos como serão daqui para frente e podemos prever. 

Disse que há questões que cabe mais de uma interpretação e é importante a Universidade 

uniformizar. Disse que acabamos de fechar os trabalhos do Fórum da Graduação e a questão 

do arquivamento de documentos foi colocada durante o Fórum e a falta do arquivamento 

atinge o coração da Graduação. Disse que isto vai ao encontro dessa vontade da 

Universidade em se organizar. O Reitor disse que talvez seja mais fácil preparar documento 

com instruções para que nos Conselhos de Centro os Diretores entreguem aos Chefes de 



     

 

 

                                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 

 

 

Laboratórios. Disse que poderemos fazer política de publicização, via ASCOM. O Prof. 

Stumbo disse que a ação é fundamental e convida a Comissão a participar da reunião do 

Conselho de Centro do CCT na próxima quinta-feira. O Prof. Maldonado também convidou a 

Comissão para participar da reunião do Conselho de Centro do CCTA na quarta-feira da 

próxima semana. O Reitor disse que encaminharemos documento aos Diretores. Passando 

ao item 4 da pauta o Reitor disse que este item é para discutimos ações relativas ao Colégio 

Agrícola, questão que tem haver não somente com o CCTA. O Prof. Maldonado disse que foi 

nomeada comissão do Conselho de Centro para tratar da questão do convênio que está 

sendo proposto. Disse que o primeiro passo para o Colégio Agrícola é a assinatura de 

convênio. Disse que seria bom entrar em contato com a FAETEC e a Direção do Colégio para 

discutirmos. O Reitor disse que a Presidência da FAETEC mostrou interesse em ceder para a 

UENF as áreas ocupadas pela Universidade. Disse que isso nos daria tranqüilidade para 

investirmos no local. O Prof. Maldonado disse que já que o Presidente da FAETEC ofereceu 

a área podemos aproveitar a oportunidade. O Prof. Silvério disse que a área é importante 

para pesquisas, ensino e extensão da Universidade. Disse que já que está havendo interesse 

da FAETEC devemos aproveitar a oportunidade e que futuramente poderemos até pensar em 

Colégio de Aplicação. Disse que é possível fazermos um trabalho muito bom na referida área. 

O Prof. Arnoldo disse que é importante sim, mas fica preocupado com a manutenção do 

local. O Prof. Marco Antonio disse que a manutenção já é feita por conta da Universidade. O 

Prof. Arnoldo disse que por ser feita pela UENF poderá possibilitar que consigamos dotação 

orçamentária maior. O Prof. Maldonado concorda que é importante para conseguirmos mais 

orçamento e devemos aproveitar o momento político. O Prof. Paranhos disse que seria 

prudente que enquanto discutimos com a FAETEC a cessão da área já estejamos com o 

convênio assinado. Disse, sobre a Biofábrica, que foi comentado que o Secretário de Ciência 

e Tecnologia, Dr. Alexandre Cardoso e o Governador querem novo sistema para a Biofábrica. 

Disse que já tivemos proposta para a Biofábrica, com parte dela através da Incubadora. O 

Reitor disse, sobre a Biofábrica, que a idéia é que seja passada para a UENF, com os 

recursos para ser finalizada, e depois discutiremos internamente como colocaremos para 

funcionar. Disse que uma das idéias é através de parcerias com a Incubadora. O Reitor 

perguntou se algum conselheiro é contrário a UENF receber a área oferecida no Colégio 
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Agrícola. Nenhum conselheiro foi contrário a cessão da área do Colégio Agrícola para a 

UENF. Passando ao item 5 da pauta, o Prof. Paulo Maia disse que o recurso FINEP, para 

atender a parte elétrica da Universidade, será enfim depositado e será dada prioridade ao P4 

e P5. 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 

 
  


