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ATA DA TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 2 

– UENF 3 

 4 

Aos dois dias do mês de março de dois mil e dez, foi realizada na sala de reuniões da 5 

Reitoria, às 14 horas, a tricentésima trigésima sétima 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; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Edson Correa 9 

da Silva – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Silvério de Paiva Freitas – Pró-10 

Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do CBB; 11 

Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do 12 

CCH; Prof. Hernan Maldonado Vasquez – Diretor do CCTA; Srª Aline Cerqueira Barbosa Vitoi 13 

Fonseca – Diretora Geral de Administração em exercício. Compareceram como convidados: 14 

Sr. 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. André Lacerda de Abreu Oliveira – Chefe do Hospital 17 

Veterinário; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte 18 

pauta: 1- Aprovação da ata 336; 2- Informes; 3- Procedimentos necessários ao 1º período 19 

letivo/2010 (continuação); 4- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a 20 

presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta 21 

da ata da 336ª reunião, sendo aprovada com uma abstenção. Passando ao item 2 da pauta, 22 

o Reitor informou que foi encaminhada CI às Diretorias de Centro solicitando informações 23 

sobre os projetos submetidos ao Edital FAPERJ nº 13/2009. Solicitou aos Diretores celeridade 24 

no encaminhamento à Reitoria dessas informações. Disse que devemos nos preparar para 25 

os próximos editais que serão abertos. O Prof. Arnoldo perguntou como conseguiremos 26 

reorganizar os vários projetos não contemplados no Edital FAPERJ nº 13/2009 em 27 

somente quatro subprojetos, como limitado pela FINEP, defendendo que precisamos 28 

pensar em definir prioridades. O Reitor disse que são apenas seis os projetos não 29 

contemplados pelo Edital FAPERJ nº 13/2009, não sendo tão difícil assim a preparação 30 

dos quatro subprojetos. Informou que receberemos nesta semana comissão do Deputado 31 
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Edmilson Valentim. Disse que o deputado está disposto a passar para o Pólo de Cinema 32 

um milhão de reais de sua emenda parlamentar. Disse que é importante conhecermos as 33 

emendas parlamentares e as áreas que elas abrangem. Informou que já solicitamos lista 34 

de equipamentos que os Centros precisam adquirir, com respectivos valores, para que 35 

possamos trabalhar a viabilidade de aquisição. O Prof. Maldonado disse que o Edital nº 36 

13 da FAPERJ incentivava a integração de grupos de pesquisa, mas prevaleceram na 37 

aprovação projetos individuais. O Reitor disse concordar com o Prof. Maldonado, já tendo 38 

inclusive conversado na FAPERJ sobre essa questão. Informou que participou de reunião 39 

ontem no Rio de Janeiro e continuamos o processo de negociação de reposição salarial e 40 

trabalhamos com a perspectiva de termos boas notícias. Informou que pensamos em 41 

prorrogar as inscrições para as vagas que não tiveram inscritos no concurso para 42 

Professor Associado. Disse que o prazo para homologação do concurso é início de junho. 43 

O Prof. Stumbo disse ter sido informado que há em Campos professores com perfil para 44 

as vagas da Computação, mas que os mesmos não se interessam em fazer o concurso 45 

devido ao achatamento salarial. O Reitor indagou se caso houvesse equiparação com os 46 

salários praticados nas Federais se os referidos professores se interessariam pelas áreas 47 

de Computação e Engenharias, considerando que há muito campo de trabalho para estas 48 

áreas. Disse que precisamos começar a discutir a dedicação exclusiva. Considera que a 49 

mesma nos tem engessado bastante, tendo sido muito importante num primeiro momento. 50 

Entretanto, em determinadas áreas você não encontra quem queira trabalhar em D.E., há 51 

outras opções para o profissional no mercado. Disse que precisamos, também, avançar 52 

no edital de concurso para Professor Titular. O Prof. Silvério disse que trabalha na 53 

comissão para expansão da UENF para o Norte e Noroeste Fluminense e solicita que a 54 

Profª Ana Beatriz substitua a Profª Lílian Bahia na referida comissão. Informou que 55 

participou ontem da aula inaugural do Pré-Vest Teorema. Disse que o índice de 56 

aprovação do Teorema é muito grande, em torno de 70%. O Prof. Stumbo informou que 57 

tivemos dois problemas em Macaé. Disse que um foi um incêndio, ocorrido no mato que 58 

está muito seco devido à falta de chuvas. Disse que os Bombeiros foram acionados, mas 59 

não apareceram. Disse que o outro problema foi causado pelas chuvas que agora caem, 60 
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tendo alagado o prédio. O Prof. Paulo Maia informou que o problema do alagamento foi 61 

causado pelo entupimento das calhas. O Prof. Arnoldo informou que 2010 será o ano da 62 

biodiversidade, segundo determinação da ONU, e sugeriu que este poderia ser o tema 63 

das Semanas Acadêmicas, da Semana de Ciência e Tecnologia, assim como da Mostra 64 

de Pós-Graduação. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor disse que os professores serão 65 

comunicados que precisamos ter paciência com nossa participação no SISU, pois alguns 66 

estudantes chegarão até o dia 25. Disse que alguns alunos ocupam as vagas, mas não 67 

aparecem para fazer matrícula. Disse que a SECACAD receberá uma lista de espera e 68 

começará a convocar, devendo haver assim um atraso na chegada de alguns estudantes. 69 

Disse, sobre trote, que tem havido confraternização dos alunos, mas precisamos manter 70 

atenção total. Disse que a PROGRAD está trabalhando e fiscalizando a questão do trote, 71 

assim como estão atentos a ASCOM e os próprios professores. O Prof. Maldonado disse 72 

que tem acompanhado esta questão no CCTA e as coisas estão acontecendo dentro da 73 

normalidade. O Prof. Stumbo disse, sobre o trote, que tudo está dentro do limite do razoável, 74 

estando os coordenadores atentos à questão. O Prof. Paulo Maia informou, sobre o trote, 75 

que o pessoal do CCH fez plantio de árvores. Nada mais havendo a tratar, o Reitor 76 

agradeceu a todos e encerrou a reunião às 165 horas e 40 minutos. 77 
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 80 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho           Carlos André Pereira Baptista            81 

Reitor                                                               Secretário ad hoc     82 


