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ATA DA TRICENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – 2 

UENF 3 

 4 

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

14 horas, a tricentésima quadragésima reunião ordinária do Colegiado Executivo da Universidade 6 

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

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

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. Silvério 10 

de Paiva Freitas – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Arnoldo Rocha 11 

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

Jesus Peixoto – Diretora do CCH; Prof. Hernan Maldonado Vasquez – Diretor do CCTA; Prof. 13 

Marco Antonio Martins – Diretor Geral de Administração. Compareceram como convidados: Prof. 14 

Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de Administração de Projetos; Prof. Antonio 15 

Teixeira do Amaral Junior – Secretário Geral; Prof. Dylmar Penteado Dias – Assessor da Pró-16 

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. 17 

Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 339; 2- Informes; 3- Concurso Público para 18 

Professor Titular; 4- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de 19 

todos. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 339ª 20 

reunião, sendo aprovada com uma abstenção. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor informou 21 

que esteve na UENF Comissão do Conselho Estadual de Educação para avaliar o Curso de 22 

Biologia semipresencial. Disse que começaremos a emitir diplomas. Informou que estamos ainda 23 

com problemas com a Engenharia de Produção e Zootecnia e que os coordenadores precisam 24 

acompanhar a validade dos cursos. Informou que o Engenheiro Luiz Edmundo Horta Barbosa 25 

Costa Leite é o novo Secretário de Ciência e Tecnologia. Disse que o Doutor Alexandre Cardoso 26 

está se desincompatibilizando para ser candidato à Câmara Federal. Informou que é importante 27 

estarmos atentos aos editais FAPERJ. Disse que será aberto o Edital UENF/UERJ/UEZO. 28 

Informou, sobre o SiSU, que foram preenchidas as vagas, tendo ficado 400 na lista de espera. 29 

Disse que a decisão do COLAC de participação de todos os cursos da UENF na próxima seleção 30 

não foi uma decisão imatura, considerando que esta questão já vinha sendo discutida há tempo. 31 

Disse que é importante para a Universidade e abre portas para a Instituição. O Prof. Silvério 32 

informou que há Edital FAPERJ para Extensão aberto e é importante apresentarmos demanda. 33 



     

 

 

                                REITORIA 

 

 
_______________________________________________________________________   

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - 28013-602 
Tel.: (22)  2739–7003  - Fax: (22) 2739-7173 - correio eletrônico: reitoria@uenf.br 

 

 

Informou que a Petrobrás tem projetos sociais abertos. Informou que participou de encontro na 34 

Prefeitura com secretários municipais para tratar da viabilização de trabalho de Economia 35 

Solidária. Disse que já conseguiram recursos da FAPERJ e estão tentando também com o Banco 36 

do Brasil. O Prof. Abel informou sobre a modernização do portal de periódicos CAPES. Disse que 37 

houve problemas para acesso fora da UENF, mas o processo já foi refeito e as instruções foram 38 

encaminhadas pela ASCOM. O Reitor informou que discutiremos em reunião, por meio de 39 

relatórios, sobre os Cursos de Pós-Graduação que foram avaliados no ano passado. O Prof. 40 

Edson informou que está tudo estruturado para o trabalho dos subprojetos que comporão o 41 

projeto para submissão ao CT-Infra FINEP 2010. O Reitor disse que cabe aos Centros a 42 

competência para competir fortemente. Disse que o subprojeto precisa ser muito bem elaborado. 43 

Passando ao item 3 da pauta, o Reitor disse que para o concurso para Professor Associado não 44 

poderemos aceitar documentos que tenham chegado após 29 de março. Disse que o prazo foi 45 

publicado no Diário Oficial. Reafirmou a importância do não envolvimento de familiares no 46 

processo do concurso. O Prof. Arnoldo perguntou se as comissões que receberam documentos 47 

têm que encaminhar os documentos para o protocolo da UENF. O Reitor disse que é fundamental 48 

que seja encaminhado para que seja protocolado. O Prof. Marco Antonio disse que há pedido de 49 

abertura de edital para uma vaga para o CCH. Disse que aguardaremos a definição deste para 50 

republicar e inserir o pedido do CCH. O Reitor disse que para Professor Titular ainda não 51 

recebemos os perfis do CBB. Disse que submeteremos os perfis ao COLAC. Disse que os 52 

Centros não estão atendendo ao que foi definido no COLAC, que os concursos não sejam tão 53 

fechados. Disse que os perfis devem ser encaminhados pelos Laboratórios, obedecendo a Lei 54 

4800, a Portaria 009/2008 e a recomendação do COLAC. Disse que a linha de atuação é 55 

importante. O Prof. Maldonado solicitou que os perfis encaminhados retornem para os Centros 56 

para que os Laboratórios refaçam os mesmos. O Reitor disse que encaminharemos com base no 57 

que o COLAC definiu para Professor Associado. O Prof. Arnoldo disse que no CBB a questão 58 

ainda está sendo discutida. Disse que o Centro luta para ter pelo menos um Professor Titular por 59 

Laboratório. Disse que no Conselho de Centro transferimos uma vaga de um Laboratório, que 60 

tinha duas vagas, para outro Laboratório que não tinha nenhuma. Disse que gostaríamos que 61 

fosse um marcador de tempo. Disse que a discussão no Conselho de Centro foi bastante 62 

dolorosa. O Prof. Stumbo perguntou quando poderemos encaminhar vagas dos professores que 63 

entrarão na compulsória em breve. O Reitor disse que solicitamos até junho para que tenhamos 64 

as informações para que possamos encaminhar para as instâncias pertinentes. Disse que o 65 
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Centro pode antecipar as discussões, com levantamentos de quem vai aposentar neste ano. 66 

Disse que existem alternativas para diminuir o tempo de desocupação das vagas. O Prof. 67 

Arnoldo disse que gostaria que quando os editais de todas as vagas existentes estiverem a 68 

postos para serem executadas, que no COLAC e CONSUNI se discuta a redistribuição e 69 

conquista de novas vagas. O Reitor disse que está nas mãos do Governador solicitação de 70 

criação de 15 novas vagas para Professor Titular. Disse que o CONSUNI decidiu, na expansão 71 

para Macaé, 50 novas vagas de Professor e 70 de técnicos e encaminhamos o pedido das 50 72 

vagas, sendo 35 para Professor Associado e 15 para Professor Titular. Nada mais havendo a 73 

tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas e 15 minutos. 74 

 75 

 76 

 77 

     Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho          Carlos André Pereira Baptista                                                  78 

Reitor                                                                  Secretário ad hoc 79 


