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ATA DA TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 2 

– UENF 3 

 4 

Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e nove, foi realizada na sala de reuniões da 5 

Reitoria, às 14 horas, a tricentésima trigésima quarta reunião ordinária do Colegiado 6 

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

presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, que 8 

presidiu a reunião; Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; Profª Lilian Maria 9 

Garcia Bahia de Oliveira – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Edson Correa da Silva – Pró-10 

Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Silvério de Paiva Freitas – Pró-Reitor de Extensão 11 

e Assuntos Comunitários; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. Alexandre 12 

Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Diretora do CCH; 13 

Prof. Hernan Maldonado Vasquez – Diretor do CCTA; Srª Aline Cerqueira Barbosa Vitoi 14 

Fonseca – Diretora Geral Administrativa em exercício; Compareceram como convidados: Sr. 15 

Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Paulo Cesar de Almeida Maia – 16 

Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de 17 

Administração de Projetos; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – Secretário Geral; Sr. 18 

Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação 19 

da ata 333; 2- Informes; 3- Resumos de ações em Ciência e Tecnologia que serão 20 

apresentados em reuniões com prefeituras da região; 4- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a 21 

reunião agradecendo a presença de todos. Foi realizada Colação de Grau em separado dos 22 

seguintes formandos: Cláudio Vinícius Monsores Passos Maia (Licenciatura em Biologia), 23 

Janaína Azevedo e Mattos (Engenharia Civil) e Mariana Francisca Piraciaba Peixoto 24 

(Engenharia Civil). Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta 25 

da ata da 333ª reunião, sendo aprovada. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor parabenizou 26 

os professores pela submissão de projetos ao Edital nº 13 da FAPERJ. Disse que foram 7 27 

projetos aprovados e os demais, que não foram aprovados, poderão ser trabalhados para 28 

submissão à FINEP. Disse que o volume que conseguimos foi decorrente ao que foi 29 

apresentado. Parabenizou os Diretores pelo empenho e a todos pelo trabalho coletivo. 30 

Informou, sobre o Simpósio de Jornalismo Científico, que foi muito importante o papel do Prof. 31 

Amaral, do Sr. Gustavo, da Srª Fúlvia e toda turma da ASCOM e, também, da DGA e 32 
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ASTRAN. Informou que foi realizado ontem um Colóquio, organizado pela PROGRAD, que 33 

teve por objetivo informar aos professores da rede pública de ensino básico sobre o 34 

funcionamento do Plano Nacional de Formação de Professores, proposto pelo Ministério da 35 

Educação e que teve a adesão da UENF. Informou que foi realizada semana passada 36 

Audiência Pública na ALERJ, bastante proveitosa, sobre orçamento da UENF. Disse que é 37 

importante ficar registrado que não há garantia que os 10 milhões de reais serão utilizados 38 

para reposição salarial, mas estamos trabalhando neste sentido. Disse que estamos 39 

aguardando convite do Presidente da ALERJ para tratar da questão. Informou que o processo 40 

do concurso público de docentes está na SEPLAG e estamos atuando para que seja 41 

publicado. Informou que houve reunião do Conselho Curador da UENF, sexta-feira passada, 42 

com apresentação de prestação de contas da Universidade. Disse que o Conselho aprovou o 43 

formato utilizado nas licitações. O Prof. Paranhos informou que no dia 2 de dezembro, a 44 

partir das 18 horas e no dia 3 de dezembro, o dia inteiro, será realizado Seminário de 45 

Desenvolvimento do Norte Fluminense, no Centro de Convenções. Disse que no dia 3 haverá 46 

palestra do SEBRAE sobre pesquisa realizada na região sobre demandas em termos de mão-47 

de-obra. Convidou a todos a participar. O Prof. Edson informou, sobre o CT-Infra, que estão 48 

na dependência de um documento da FUNDENOR junto à Receita Federal para que os 49 

recursos sejam depositados. Informou que o Regimento Geral da Pós-Graduação teve 50 

algumas alterações aprovadas na Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação e que serão 51 

submetidas ao COLAC. A Srª Aline informou que chegamos ao final do ano e temos 52 

inúmeras licitações processadas e aguardando entrega e solicitamos que cada Centro 53 

mantenha um servidor durante o recesso para receber o material. Disse que o prazo para 54 

encaminhamento de pedidos de diárias e para finalização de pronto pagamento em aberto 55 

será 10 de dezembro. Solicitou que o CBB, CCT e CCTA encaminhem as notas da White 56 

Martins. Disse que as mesmas têm que ser encaminhadas para o nordeste, pois a filial 57 

daquela região é que venceu a licitação. O Reitor informou que na terça-feira, dia 8 de 58 

dezembro, será dia letivo normal, aprovado no calendário acadêmico. Informou, sobre o 59 

recesso de final de ano, que poderá ser de 23 de dezembro de 2009 a 04 de janeiro de 60 

2010. Ressaltou que devem ser definidos servidores para receberem materiais durante 61 

este período de recesso. O período de recesso sugerido foi aprovado.  Passando ao 62 
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item 3 da pauta, o Reitor disse que recebemos as demandas de projetos de extensão 63 

catalogados na PROEX e os resumos das ações em Ciência e Tecnologia encaminhados por 64 

pesquisadores dos 4 Centros. Disse que a base é no sentido do que podemos apresentar e 65 

convencer as Prefeituras num primeiro momento. Disse que estamos tentando agendar 66 

seminário para o dia 11 ou 16 de dezembro, para apresentarmos as ações. Disse que 67 

teremos reunião na próxima quinta-feira e gostaríamos de saber dos Diretores quem tem 68 

interesse em participar. Disse que algumas ações são claras, como Sala de Cinema, Hospital 69 

veterinário, Casa de Cultura Villa Maria, Formação de Professores, Incubadora de Empresas 70 

e Incubadora de Empreendimentos Populares. Disse que a idéia é apresentarmos algumas 71 

propostas no primeiro momento e depois organizarmos o seminário. O Prof. Paranhos 72 

sugeriu outro grande tema que é a Agência de Inovação em Campos, envolvendo todas as 73 

Instituições de Campos voltadas ao Desenvolvimento Regional. O Reitor considerou que é 74 

melhor cada Instituição ter a sua Agência de Inovação e que as Agências atuem em 75 

consórcio. Passando ao item 4 da pauta a Profª Lílian disse que a aluna Raquel Ferreira 76 

Rangel Gomes impetrou mandado de segurança relacionado a um pedido de reconsideração 77 

de nota solicitado por ela. Disse que a Câmara de Graduação teve dificuldades para ouvir o 78 

professor que ministrou a disciplina. Disse que a aluna entrou no Ministério Público, que 79 

respondeu que a causa não era do Ministério por que não era interesse coletivo. Disse que a 80 

busca da aluna pelo mandado de segurança ocorreu pelo fato de que ela passou para curso 81 

de Pós-Graduação de nível 7 e continuava com pendência da referida nota, o que faria com 82 

que ela perdesse sua vaga no referido curso de Pós-Graduação. Disse que a decisão da 83 

Câmara foi no sentido de se ministrar a disciplina para a aluna no 3º semestre. Disse que foi 84 

utilizado princípio da razoabilidade e a Câmara considerou o caminho mais curto e sem 85 

prejuízo para a aluna. Disse que o estatuto faculta reprovar ou não por falta e, no caso 86 

referido, faltaram provas. Disse que, por outro lado, o processo sobre a conduta do professor 87 

não parará e retornará ao Centro. A Profª Teresa disse que não podemos deixar passar a 88 

responsabilidade do professor e ele tem que provar se a aluna faltou de fato ou não. O Prof. 89 

Amaral lembrou que alguns preceitos estão nos regimentos. Disse que não somos mais uma 90 

instituição experimental. Disse que a disciplina é do Laboratório e, caso haja comprovação 91 

que o Chefe assinou a folha de frequência do professor, que por ventura não tenha atuado, 92 
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isso precisará ser apurado. Disse que a Câmara adotou uma solução razoável. O Prof. 93 

Arnoldo disse que isso é um problema recorrente. Disse entender o desabafo da Profª 94 

Teresa e pensa por que não se encontra punição para quem erra reiteradamente. Disse que 95 

as pessoas estão sempre procurando pedir a responsabilidade do superior, com os Chefes 96 

repassando problemas para as Diretorias e, muitas vezes, estes para a Reitoria e o Reitor 97 

acaba respondendo por tudo. Disse que precisamos criar dispositivos simples para proteger a 98 

Administração. Disse que as pessoas que recebem atribuições não podem depois dizer que 99 

não lhe cabem tais atribuições. O Reitor disse que se fosse aplicado o que o Regimento se 100 

propõe não teríamos problemas. Disse que no caso relatado o que a Câmara fez, de maneira 101 

inteligente, foi resolver o problema e evitar prejuízo para a estudante. O Sr. Constantino 102 

disse que acompanhou o processo. Disse que tem uma coisa que não foi colocada aqui, que 103 

é uma desavença entre os dois professores, com um professor tendo chamado o outro de 104 

negligente. Disse que já temos o amparo da Legislação e precisamos encontrar um meio para 105 

que as unidades conheçam a mesma e a cumpram. Disse que o COLAC deliberou que a 106 

Câmara resolvesse a questão, com pronunciamento do professor. Disse que a Assessoria 107 

Jurídica informou ao professor que ele precisava cumprir o que foi determinado pelo COLAC. 108 

Disse que chamou o Prof. Luis Antonio, na presença de testemunhas, e informou ao mesmo 109 

que ele precisava se pronunciar dentro do prazo. Disse que a Câmara cumpriu a 110 

recomendação do COLAC e dará base para instruir a resposta à Justiça. Disse que o 111 

processo não deve parar, pois há acusações de várias partes, mas o processo está 112 

contaminado por brigas pessoais. A Profª Teresa discordou que seja questão pessoal e que o 113 

Prof. Pedlowski tenha influenciado a aluna. Disse que o nosso Laboratório é quem sofre 114 

diretamente ação deste professor. Disse que está também na justiça devido a processo 115 

aberto pelo Prof. Luis Antonio. Disse que a solução da Câmara é uma saída. Disse que o 116 

processo é mais complexo e uma solução para resolver o problema é uma saída, mas outra 117 

coisa é seguir com o processo e nem sabe se vale a pena. Disse que não desistirá de estar 118 

do lado correto. O Prof. Edson disse que a questão de assumir compromissos é um 119 

problema nosso. Disse que alguns têm dúvidas de suas responsabilidades e outros não têm, 120 

mas não assumem as responsabilidades. Disse que a Universidade tem legislação suficiente 121 

para induzir a melhoria nos procedimentos. O Prof. Amaral disse que precisamos partir para 122 
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situação de maior companheirismo. Disse que o CCH se uniu para submeter projeto ao edital 123 

nº 13/2009 e tudo isso independe de adversidades existentes. Disse que já participou de 124 

reunião passada e, quando então Coordenador de Pós-Graduação, o Prof. Pedlowski abarcou 125 

a ida do Prof. Luis Antonio para o CCH. O Reitor disse que licitaremos Sistema Acadêmico 126 

em março. O Prof. Stumbo disse que foi comentado que sobrará cota de diária. Disse que 127 

atualmente está com mais demanda que a cota do Centro. A Srª Aline disse que o Prof. 128 

Stumbo pode encaminhar os pedidos para a DGA e, se houver recursos, será pago. Nada 129 

mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas e 50 130 

minutos. 131 

 132 

 133 

 134 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho          Carlos André Pereira Baptista            135 

Reitor                                                               Secretário ad hoc 136 

 137 
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