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ATA DA TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dez, foi realizada na sala de 5 

reuniões da Reitoria, às 14 horas, a tricentésima trigésima sexta reunião ordinária do 6 

Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – 7 

UENF, com as presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Almy Junior Cordeiro de 8 

Carvalho – Reitor, que presidiu a reunião; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de 9 

Graduação; Prof. Dylmar Penteado Dias – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação em 10 

exercício; Prof. Silvério de Paiva Freitas – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 11 

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

Stumbo – Diretor do CCT; Profª Paula Mousinho – Diretora em exercício do CCH; Prof. 13 

Hernan Maldonado Vasquez – Diretor do CCTA; Compareceram como convidados: Sr. 14 

Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Paulo Cesar de Almeida Maia 15 

– Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de 16 

Administração de Projetos; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – Secretário Geral; Sr. 17 

Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- 18 

Aprovação das atas 334 e 335; 2- Informes; 3- Início do 1º período letivo de 2010; 4- CT-19 

Infra – FINEP; 5- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença 20 

de todos. Foi realizada Colação de Grau em separado da formanda Érica Ferreira 21 

Peçanha (Engenharia Civil). Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em 22 

apreciação a minuta da ata da 334ª reunião, sendo aprovada com uma abstenção. 23 

Colocou em apreciação a minuta da ata da 335ª reunião, sendo aprovada com três 24 

abstenções. Passando ao item 2 da pauta, o Prof. Stumbo disse que gostaria de fazer 25 

alguns esclarecimentos sobre o que foi discutido na reunião passada sobre a não 26 

participação dos Laboratórios de Química e de Física no Programa de 2ª Licenciatura, do 27 

PARFOR. Disse que já se reuniu com os Laboratórios e a questão está encaminhada. 28 

Disse que em reunião do COLEX em setembro passado colocou as dificuldades que a 29 

Química e a Física estavam enfrentando, como infraestrutura e falta de docentes e 30 

técnicos, dificultando a absorção de 70 novos alunos. Disse que pensaram em 31 
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complementar a falta de docentes com bolsa oferecida pela CAPES, mas verificaram 32 

algumas dificuldades referentes a exigências da CAPES, como não poder utilizar alunos 33 

de pós-graduação e docentes de fora. Disse ter participado de algumas discussões e 34 

sobre o que foi dito na reunião passada sobre algumas solicitações feitas aos 35 

Laboratórios, referentes a demandas necessárias, não terem sido respondidas, afirma 36 

que foram respondidas em setembro de 2009. O Reitor disse que o problema foi a forma 37 

como o documento foi recebido pela Reitoria, às vésperas do Natal no final do ano e sem 38 

as devidas argumentações. Informou que foi publicada hoje no DOERJ emenda ao edital 39 

de concurso para Professor Associado, atendendo recomendação do Ministério Público 40 

do Estado do Rio de Janeiro, no que se refere a vagas para portadores de necessidades 41 

especiais. Disse que até o momento há 68 pessoas inscritas para o concurso e há sete 42 

áreas que ainda não tiveram inscritos, conforme levantamento recebido hoje. A Profª 43 

Paula indagou sobre a situação da abertura de concurso para vaga de reposição no 44 

Laboratório de Cognição e Linguagem. Ressaltou que o documento solicitando a abertura 45 

de concurso foi encaminhado após a abertura do atual edital. O Reitor disse que será 46 

verificada a situação da referida solicitação. Disse, sobre concurso para Professor Titular, 47 

que foi encaminhado no início de fevereiro documento aos Centros solicitando os perfis 48 

para as vagas de Professor Titular em aberto e aquelas que ficarão disponíveis até junho. 49 

Disse que precisamos preparar com rapidez o edital de concurso para Professor Titular 50 

para encaminhá-lo ao Governo. Informou que se reuniu com o Governador, quando foi 51 

tratada a reposição salarial e a questão de autorização de concurso público para 52 

professor e técnico para a expansão em Macaé. Informou que a colação de grau oficial da 53 

UENF acontecerá nesta quarta, quinta e sexta-feira. O Prof. Paulo Maia informou que 54 

pelo nosso contrato de telefonia estamos proibidos de utilizar o código de operadora 21, 55 

mas sistematicamente tem havido ligações utilizando o referido código. Reforçou a 56 

recomendação para evitar o código 21. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor disse que 57 

a participação da UENF no SISU/MEC ainda apresenta alguns percalços, onde muitos 58 

daqueles que são selecionados não aparecem para fazer matrícula. Disse que estão 59 

sobrando vagas destinadas a cotistas, mas ressaltou que, de um modo geral, a 60 
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experiência é bastante positiva. Informou que a PROGRAD está trabalhando com a 61 

ASCOM a questão do trote. Disse que estamos trabalhando para a climatização das salas 62 

de aula. O Prof. Stumbo perguntou sobre a liberação dos recursos CT-Infra FINEP. O 63 

Reitor disse que foram liberados um milhão de reais e a prioridade é o Hospital 64 

Veterinário, P4 e P5. O Prof. Stumbo disse que não pode ser esquecido, no decorrer do 65 

processo, que há outras demandas, como anexo do CCT e Macaé. A Profª Ana Beatriz 66 

disse, sobre o início do ano letivo, que a Câmara de Graduação decidiu que a Aula Magna 67 

não será na primeira semana de aula. Disse que haverá aula normal na primeira semana, 68 

evitando assim aglomeração. Disse que alguns cursos farão recepção especial aos 69 

alunos e estamos pensando em fazer a Aula Magna na terceira semana de março, com 70 

eventos em dois dias, evitando assim a questão do trote. O Sr. Constantino disse que o 71 

trote reduziu bastante, por meio do trabalho dos Coordenadores e Professores. Disse que 72 

a campanha ano passado foi eficiente e os Diretores ajudaram muito. A Profª Ana 73 

Beatriz disse que a campanha para inibir o trote permanece. O Prof. Silvério disse que é 74 

importante cada professor fazer o seu papel para evitar exageros. Disse que os eventos 75 

após a primeira semana terão um aproveitamento melhor. O Prof. Maldonado disse que 76 

é importante minimizar o trote e Diretores e professores podem se unir para minimizar a 77 

questão. Disse que o pessoal de apoio da GRC no CCTA tem reclamado desde janeiro 78 

que a sala onde trabalham está com problema com o ar condicionado. O Prof. Arnoldo 79 

chamou atenção para as elevadas temperaturas e o longo período sem chuvas que 80 

aumentam o risco de insolação e/ou desidratação em toda a região, e assim uma 81 

vigilância redobrada torna-se necessária para se evitar situações em que estudantes 82 

possam ser submetidos à prolongada exposição solar. Disse que especialmente este ano 83 

é importante evitar que ocorram os abusos inerentes ao trote. O Reitor disse que a 84 

presença dos professores intimida tais atividades e é importante que os estudantes 85 

recebam informações da legislação e, caso não queiram participar, saibam que têm 86 

respaldo da Universidade. Disse que é importante estarmos atentos à primeira semana de 87 

aula. Passando ao item 4 da pauta o Reitor disse que a idéia é resgatarmos os projetos 88 

submetidos ao edital FAPERJ para infraestrutura e não contemplados para trabalharmos 89 
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os mesmos e submetê-los à FINEP. Disse que tais projetos foram bem preparados e à 90 

FINEP poderemos submeter em torno de seis milhões de reais. Essa sugestão do Reitor 91 

foi aprovada pelo COLEX. Disse que depois da falta de corpo técnico nosso maior 92 

problema detectado é espaço físico. O Prof. Arnoldo perguntou se manteremos o projeto 93 

proposto pela Prefeitura, de construção de novos prédios anexos, ampliando a estrutura 94 

do “cocar”. O Prof. Paulo disse que a idéia de se manter o projeto é interessante. O 95 

Reitor disse que precisamos começar a pensar na área atrás do Hospital Veterinário. 96 

Disse que a idéia é trazermos os Coordenadores dos projetos submetidos à FAPERJ para 97 

reunião e, também, tentarmos aumentar o custeio pela FAPERJ. O Prof. Arnoldo disse 98 

que o projeto apresentado pela Prefeitura é sólido e promissor. Disse que seria 99 

interessante resgatar os projetos submetidos à FAPERJ, mas estruturalmente devemos 100 

tentar adequar as necessidades de construções ao projeto proposto pela Prefeitura. O 101 

Prof. Silvério corroborou solicitando que evitassem obras provisórias, que ao ser ver 102 

significam desperdício de recursos. O Prof. Paulo disse que os Coordenadores precisam 103 

ter a consciência que os projetos aprovados na FAPERJ precisam ser tocados por um 104 

técnico especializado e a Prefeitura tem esse técnico. Disse que caminhar para os anexos 105 

é o mais razoável. Disse que na próxima semana haverá reunião com os Coordenadores 106 

para tratar da questão. O Prof. Paranhos reconhece que o Prof. Paulo Maia e a 107 

Prefeitura só trouxeram tranqüilidade. Disse que quando solicitados eles apresentam 108 

projetos e os refazem se necessário. O Reitor disse que convidaremos os Coordenadores 109 

dos projetos para reunião com a PROPPG para tratar do CT-Infra FINEP. Passando ao 110 

item 5 da pauta o Reitor disse que recebeu documento do CBB, com solicitação de 111 

espaço físico para construção de gatil e galpão para aves e outro documento do CBB com 112 

solicitação de espaço físico para construção de uma nova unidade de pesquisa do LCA 113 

na área adjacente ao SERCAS e pacário, vinculado ao projeto FAPERJ de apoio a 114 

infraestrutura. Disse tratar-se de uma estrutura já prevista, tendo sido encaminhada toda 115 

documentação pertinente a qual seria enviada para avaliação pela Prefeitura do Campus 116 

e posterior deliberação final no COLEX. Disse que há documento do CBB solicitando 117 

construção de forno crematório. O documento será devolvido ao Laboratório para 118 
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preparação de projeto. O Reitor disse que há documento da PROPPG solicitando a 119 

doação de quatro cadeiras e um armário de aço para o NUPEM/UFRJ, que funciona em 120 

Macaé. Disse que os bens foram adquiridos por meio de projeto e já estão sendo 121 

utilizados no NUPEM/UFRJ. A solicitação foi aprovada. O Prof. Paranhos informou que 122 

foi publicado no dia 18 de fevereiro no DOERJ o Decreto nº 43202 que regulamenta a Lei 123 

de Inovação do Estado do Rio de Janeiro. Disse que é um ganho muito importante, nos 124 

trazendo muitos benefícios na questão da inovação. Nada mais havendo a tratar, o Reitor 125 

agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas e 10 minutos. 126 

 127 

 128 

 129 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho          Carlos André Pereira Baptista            130 

Reitor                                                               Secretário ad hoc     131 


