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ATA DA TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – 2 

UENF 3 

 4 

Aos vinte e três 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 nona 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 reunião; 8 

Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de 9 

Graduação; Prof. Edson Correa da Silva – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. 10 

Gustavo Xavier – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários em exercício; Prof. Arnoldo 11 

Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Prof. Hernan 12 

Maldonado Vasquez – Diretor do CCTA; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral de 13 

Administração. Compareceram como convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de 14 

Gabinete; Prof. Paulo Cesar de Almeida Maia – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Ronaldo 15 

Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de Administração de Projetos; Prof. Antonio Teixeira do 16 

Amaral Junior – Secretário Geral; Prof. André Lacerda de Abreu Oliveira – Chefe do Hospital 17 

Veterinário; Prof. Dylmar Penteado Dias – Assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-18 

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

Aprovação da ata 338; 2- Informes; 3- CT-Infra FINEP 2010; 4- Concurso Público para Professor; 20 

5- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao 21 

item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 338ª reunião, sendo 22 

aprovada. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor informou que será aberta amanhã a Feira 23 

FAPERJ 30 Anos. Informou que a UENF terá stand na Feira e será importante a nossa 24 

participação. Informou que amanhã sairá um veículo da UENF às 5 horas da manhã para o 25 

evento. Informou que será realizada amanhã, no Rio de Janeiro, reunião do Conselho Curador da 26 

UENF. Informou que participará amanhã de tarde, em Brasília, de reunião com o MEC na sede da 27 

ABRUEM, onde será discutido o Sistema de Seleção Unificado - SiSU. Disse que todos os reitores 28 

foram unânimes em dizer que os problemas enfrentados no processo foram pequenos. Disse que 29 

a participação da UENF foi muito bem discutida na Câmara de Graduação e agora o Colegiado 30 

Acadêmico aprovou, por unanimidade, a participação de todos os cursos de graduação da 31 

Universidade no referido sistema de seleção. Informou que quase 90% dos aprovados este ano 32 

são da região. Deixou registrado o sucesso e o acerto que foi a participação da UENF neste 33 
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processo seletivo proposto pelo MEC. O Prof. Stumbo disse que a preocupação é encontrar 34 

soluções para o atraso gerado no ingresso dos alunos. O Reitor disse que soluções estão sendo 35 

propostas, dentre as quais a criação de turmas extras. A Profª Beatriz disse que os Cursos de 36 

Agronomia e Zootecnia têm um problema maior devido ao atraso no ingresso e a mudança na 37 

grade. Disse que foi proposta, como solução, a criação de turmas extras. Solicitou apoio dos 38 

Diretores para que a questão seja resolvida da melhor maneira possível. Disse que os Cursos de 39 

Pedagogia e Biologia encaminharam por atrasar o conteúdo para que os alunos que ainda estão 40 

ingressando possam acompanhar o conteúdo programático. Disse que desejamos, até semana 41 

que vem, divulgar o novo calendário, com inclusão e exclusão. O Reitor informou que iniciamos o 42 

processo de cadastramento para utilização da rede sem fio na Universidade. Informou que 43 

dependemos apenas de sinalização do CEDERJ para utilizarmos o Sistema Acadêmico daquele 44 

órgão. Disse que está havendo no dia de hoje um movimento de paralisação legalmente 45 

constituído, mas lembrou aos Diretores das nossas responsabilidades. Disse que não recebemos 46 

documento informando sobre a paralisação, que respalde a ausência do servidor em seu local de 47 

trabalho. Disse que deve haver sempre respeito aos procedimentos legais. Informou que 48 

recebemos documento da FENORTE informando que a servidora Luciana Timóteo está sendo 49 

devolvida à Universidade. Passando ao item 3 da pauta, foi distribuída listagem dos servidores 50 

técnicos com doutorado para que os Diretores pudessem conferir. O Reitor fez uma explanação 51 

sobre a planilha distribuída aos conselheiros com informações sobre o CT-Infra FINEP 2010. 52 

Disse que há proposta dos seguintes critérios para distribuição dos recursos: i) critério linear; ii) 53 

número de doutores de cada Centro; iii) projetos aprovados; iv) complemento do que não foi 54 

aprovado no Edital FAPERJ nº 13/2009; v) produtividade. Disse que na planilha apresentada 55 

foram utilizados os critérios ii, iv e v (com percentual de 50%, 30% e 20% respectivamente). O 56 

Prof. Arnoldo parabenizou o trabalho realizado, que foi bem detalhista. Considerou que a única 57 

coisa que poderia ser melhorada é a criação de um critério que utilizaria o percentual que cada 58 

Centro deixou de ganhar em relação ao que submeteu ao EDITAL FAPERJ nº 13/2009, 59 

considerando os projetos que não ganharam nada. O Prof. Edson informou que o prazo para 60 

submissão do CT-Infra é 08 de abril, para submissão online, e 09 de abril para envio da 61 

documentação em papel. Disse que teremos quatro subprojetos no projeto maior. Disse que o 62 

subprojeto do Centro não pode vir picotado. Chamou atenção para o prazo apertado que temos. O 63 

Reitor disse da necessidade dos Diretores tomarem decisão até 5ª feira sobre como irão 64 

submeter os subprojetos. Disse que não poderá haver rateio interno nos Centros. Disse que 65 
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precisamos decidir a operacionalização. O Prof. Edson disse que na próxima semana haverá 66 

feriado e na semana seguinte já teremos que submeter o projeto. Disse que os Centros que já 67 

tiverem prontos os subprojetos já poderão trabalhar o mesmo na PROPPG. Disse que o ideal é no 68 

dia 31 de março já termos o esboço e prepararmos a inserção. O Reitor disse que submeteremos 69 

quatro subprojetos e lembrou que algum pode não ser aprovado, sendo fundamental o trabalho da 70 

equipe que irá fundamentar os projetos. O Prof. Dylmar informou que a FINEP solicitou o 71 

preenchimento de tabelas com informações de projetos submetidos aos editais desde 2001. 72 

Passando ao item 4 da pauta, o Reitor disse que precisamos que sejam encaminhados os perfis 73 

para trabalharmos o edital para Professor Titular. Disse que a demanda está aumentando e vários 74 

professores se aposentarão. Disse sobre o concurso para Professor Associado, que precisam ser 75 

trabalhadas as bancas. Disse que algumas áreas estão tendo dificuldades para a montagem das 76 

bancas. Lembrou que 20 de março é o prazo para entrega da documentação e 09 de abril o prazo 77 

para homologação das bancas e das inscrições. Disse que dia 20 de junho será o prazo para a 78 

homologação dos resultados. Passando ao item 5 da pauta, o Reitor informou que recebemos 79 

documento da ABRUEM sobre a realização do 46º Fórum de Reitores, onde solicitam 80 

encaminhamento de banner para ser exposto no evento, referente a projeto de pesquisa sobre 81 

desenvolvimento regional. Disse que será importante para divulgarmos a Universidade. Disse que 82 

ainda estamos aguardando a indicação, pelo CCT, de nomes para compor a Comissão de 83 

Inquérito Administrativo da UENF. Disse que os demais Centros já fizeram as indicações. Colocou 84 

em apreciação a solicitação de doação de bens ao Colégio Dom Otávio Albuquerque. Disse que 85 

são bens adquiridos por meio de projeto de extensão coordenado pelo Prof. Arnoldo. Disse que os 86 

bens adquiridos se encontram na escola. A solicitação foi aprovada. Nada mais havendo a tratar, 87 

o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas e 20 minutos. 88 

 89 

 90 

 91 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho          Carlos André Pereira Baptista              92 

Reitor                                                               Secretário ad hoc     93 


