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ATA DA TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 2 

– UENF 3 

 4 

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

às 14 horas, a tricentésima trigésima oitava reunião ordinária do Colegiado Executivo da 6 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos 7 

seguintes Conselheiros: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, que presidiu a 8 

reunião; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Dylmar Penteado Dias – 9 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; Prof. Gustavo Xavier – Pró-Reitor de 10 

Extensão e Assuntos Comunitários em exercício; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do 11 

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

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

Barbosa Vitoi Fonseca – Diretora Geral de Administração em exercício. Compareceram como 14 

convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Paulo Cesar de 15 

Almeida Maia – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – 16 

Secretário Geral; Prof. André Lacerda de Abreu Oliveira – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. 17 

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

da ata 337; 2- Edital FAPERJ nº 13/2009; 3- Concurso Público para Professor. O Reitor 19 

iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor 20 

colocou em apreciação a minuta da ata da 337ª reunião, sendo aprovada. Passando ao item 21 

2 da pauta, o Reitor disse que precisamos estabelecer mecanismos para padronizarmos os 22 

concursos. Disse que obteve informação que a Justiça Federal cancelou concurso da USP 23 

devido à participação de orientador de candidato em banca do concurso. Disse que 24 

devemos evitar e até impedir que pessoas com qualquer relação profissional ou de 25 

parentesco com candidatos participem do processo do concurso. Informou que nosso 26 

prazo é curto e que tivemos 138 candidatos inscritos para as 35 vagas, com candidatos 27 

para todas as áreas. Disse que a idéia é que possamos estabelecer regras. Disse que 28 

teremos dificuldades para montar as bancas devido à prova escrita e, como temos muitos 29 

candidatos, as bancas deverão ter suas especificações, devendo haver, inclusive, leitura 30 

pública da prova. Disse que será bem trabalhosa a montagem das bancas, por que terá 31 
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que haver disponibilidade dos membros, perfil para participação, além de não haver 32 

vínculo com os candidatos. Disse que o pensamento é viabilizarmos passagens, estadia e 33 

pró-labore. O Prof. Arnoldo disse que no CBB foi discutida a questão e foi tirada na 34 

reunião a comissão que irá preparar o concurso, analisar os currículos e toda 35 

documentação, assim como montar a banca examinadora. Disse que as pessoas 36 

envolvidas com as bancas deverão se reunir com a Assessoria Jurídica. O Sr. 37 

Constantino disse que gostaria de reforçar a parte operacional do concurso. Disse que 38 

pelo interesse da Instituição, é como se a Universidade tivesse que fechar suas atividades 39 

para realizar concurso dessa dimensão. Disse que deveremos priorizar o concurso, 40 

sacrificando algumas atividades se for necessário. Disse que precisamos que a 41 

Assessoria Jurídica esteja a postos, priorizando a questão. Disse que as comissões de 42 

concurso deverão articular-se entre si. O Prof. Stumbo disse que alguns prazos não 43 

estão claros no edital e precisamos entrar em acordo com todos em relação a esses 44 

prazos. O Reitor disse que devemos homologar os resultados até junho. Disse que 45 

devemos estabelecer de maneira escrita e clara que orientador não pode participar de 46 

nenhum processo da seleção. Disse que é importante que o Executivo estabeleça os 47 

mecanismos e prazos. Disse que queremos que até a próxima semana esteja publicada a 48 

homologação das inscrições. Disse que este é um processo que precisa de uma clareza 49 

grande. Disse que o primeiro passo agora é estabelecermos uma data para que os 50 

candidatos entreguem a documentação exigida no edital. Disse que poderá ser 51 

encaminhado telegrama ou e-mail, além da publicação no DOERJ, informando o prazo 52 

para entrega da documentação. Disse que a entrega da documentação poderá ser até dia 53 

29 de março e o dia 09 de abril o prazo para homologação das inscrições. Disse que após 54 

a composição da banca o candidato terá 5 dias para interpor recurso à sua composição. 55 

Disse que até o dia 09 de abril deveremos publicar não somente a homologação das 56 

inscrições, como a composição das bancas. Disse que as comissões dos concursos 57 

devem cuidar da homologação das inscrições e os Laboratórios da composição das 58 

bancas. O Prof. Arnoldo sugeriu publicarmos a homologação das inscrições com os 59 

nomes dos candidatos, para ciência dos mesmos. O Reitor disse que será publicado no 60 
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portal da UENF e no DOERJ. Considerou que a entrega da documentação deve ser 61 

centralizada no protocolo da UENF. Disse que o resultado do concurso, homologado, 62 

deverá ser publicado até o dia 30 de junho para que possamos convocar os candidatos 63 

ainda este ano. O Prof. Arnoldo disse que a primeira pergunta que farão no Conselho de 64 

Centro será quais as condições que poderemos oferecer aos membros externos que 65 

participarão das bancas. O Reitor disse que poderemos oferecer hotel com alimentação e 66 

transporte. Disse que avião do Rio de Janeiro para Campos é inviável devido ao preço e à 67 

descontinuidade. Disse que há possibilidade de pró-labore para os membros externos. 68 

Disse que é muito importante lermos o edital do concurso. Disse que precisamos nos 69 

preparar para convocar candidatos deste concurso para vagas que serão desocupadas. 70 

Disse que a Resolução UENF nº 003 de 2001, que estabelece as normas de realização 71 

de Concurso Público para Professor Titular e Associado precisa ser revista em futuro 72 

breve, assim como precisamos rever a questão da dedicação exclusiva. Disse, ainda, que 73 

a UENF, UERJ e UEZO precisam ter o mesmo PCV. Ficou estabelecido que a data final 74 

para entrega da documentação pelos candidatos será 29 de março, sendo esta data para 75 

entrega e chegada do material no protocolo e não data de postagem. Ficou estabelecido, 76 

também, que a homologação das inscrições será até dia 9 de abril. Passando ao item 3 da 77 

pauta, o Reitor fez uma leitura dos projetos submetidos ao Edital nº 13/2009 da FAPERJ e 78 

encaminhados à Reitoria. Disse que os 13 projetos são prioridades e caminharemos para 79 

tentar viabilizar todos eles. Disse que 7 foram contemplados com algum recurso e 6 com 80 

nada. Disse que com os projetos uma comissão trabalhará para apresentar projeto ao 81 

Executivo até o final do mês. Disse que convidaremos os coordenadores para reunião. 82 

Informou que a submissão de projetos à FAPERJ diminuiu muito, pois muitos pesquisadores 83 

estão com projetos aprovados, mas essa diminuição na demanda não é bom para nós. Disse 84 

que devemos ficar atentos aos editais FAPERJ. O Prof. Stumbo disse que no Conselho de 85 

Centro foi discutido, sobre o CT-Infra, que seria melhor trabalhar a complementação dos 86 

projetos aprovados na FAPERJ. O Prof. Arnoldo entende que o CCT logrou mais êxito no 87 

edital, mas o CBB teve dois grandes projetos que ficaram de fora. Disse que se for 88 

complementar o projeto menor, o CBB ficaria prejudicado. Disse que foi aprovado no COLEX, 89 

e acha importante manter, de se trabalhar os seis projetos não aprovados e transformá-los 90 
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em quatro subprojetos. O Prof. Amaral disse que, considerando que devem ser seis milhões 91 

de reais os recursos do CT-Infra FINEP, que os recursos deverão dar para atender os 92 

projetos não aprovados e completar os aprovados. O Reitor disse que poderemos 93 

estabelecer, entre os projetos, de se fazer relação entre o número de professores e chegar a 94 

um denominador de quanto iria ficar para cada Centro. Disse que os Diretores devem chamar 95 

os coordenadores e definir a questão. O Prof. Stumbo disse que todos os projetos 96 

apresentados contemplaram mais de uma área, não sendo individuais. Disse que o CCT é o 97 

Centro que tem a maior demanda reprimida de espaço físico e infra-estrutura. Disse que não 98 

quer dizer que colocaremos todos os recursos apenas em complementação. O Reitor disse 99 

que montaremos tabela, com valor solicitado, valor aprovado e proporção. Disse que os 100 

projetos que não foram encaminhados ainda para a Reitoria devem ser até amanhã, por meio 101 

eletrônico. Disse que precisamos da informação de quantos bolsistas há nos Centros, 102 

incluindo os técnicos. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a 103 

reunião às 16 horas e 45 minutos. 104 

 105 

 106 

 107 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho          Carlos André Pereira Baptista            108 

Reitor                                                               Secretário ad hoc     109 


