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ATA DA TRICENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

Reitoria, às 14 horas, a tricentésima quadragésima terceira 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; Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; Profª Rita da 9 

Trindade Nobre Soares – Pró-Reitora de Graduação em exercício; Prof. Edson Correa da 10 

Silva – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Silvério de Paiva Freitas – Pró-Reitor 11 

de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. 12 

Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do 13 

CCH; Prof. Hernan Maldonado Vasquez – Diretor do CCTA; Prof. Marco Antonio Martins – 14 

Diretor Geral Administrativo; Compareceram como convidados: Sr. Antonio Constantino de 15 

Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Paulo César de Almeida Maia – Diretor da Prefeitura da 16 

UENF; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de Administração de Projetos; 17 

Prof. Antonio Teixeira do Amaral Jr; Prof. André Lacerda de Abreu Oliveira – Chefe do 18 

Hospital Veterinário; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da 19 

seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 342; 2- Informes; 3- Concurso Público para Professor; 4- 20 

Avaliação dos servidores – Lei 4.800/06 e Portaria 009/2008; 5- Assuntos Diversos. O Reitor 21 

iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor 22 

colocou em apreciação a minuta da ata da 342ª reunião, sendo aprovada com uma 23 

abstenção. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor informou que recebeu no Gabinete 24 

comitiva da Prefeitura de Italva, com Prefeito e Secretários, para tratar da possibilidade de 25 

campus da UENF no Noroeste Fluminense. Disse que encaminharemos proposta ao 26 

CONSUNI. Informou que com aumento da cota descentralizada FAPERJ será concedido 27 

aumento nas bolsas de Iniciação Científica, Apoio Acadêmico, Monitoria e Extensão. Informou 28 

que a resolução sobre a bolsa de auxílio aos cotistas, aprovada no COLAC, se encontra na 29 

ASJUR e, após a publicação, poderemos implementá-la e atender à LEI Estadual que trata da 30 

matéria. Disse que o cotista pode ter outra bolsa de mérito junto com a de auxílio, mas não 31 

poderá ocorrer acúmulo com a de Apoio Acadêmico. Informou, sobre os editais FAPERJ, que 32 
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muitos professores estão com a prestação de contas em andamento. Disse que no edital de 33 

apoio à UENF, UERJ e UEZO poderíamos trabalhar no Executivo de forma mais forte, 34 

conforme foi feito com o Edital FINEP. Lembrou aos Diretores que precisamos de listagem de 35 

equipamentos que os Centros precisam e que a Instituição tenha prioridade para comprar. 36 

Informou que a UENF participou e foi contemplada em edital do MEC para Tele Centros. 37 

Disse se tratar de um projeto de extensão que levará informação onde gostaríamos que 38 

chegasse. O Prof. Silvério disse que precisamos de bons materiais para alimentar o 39 

funcionamento do referido projeto. Disse que o Projeto Pró-Jovem Campo, coordenado pelo 40 

Prof. Fábio Coelho, foi aprovado com R$ 700.000,00 em recursos para capacitar os jovens do 41 

campo. Disse que pelo projeto os professores poderão ser contemplados com bolsa. O Prof. 42 

Abel informou que haverá evento dia 27 ou 29 de maio junto com a Petrobrás sobre o Pré-Sal 43 

e o modelo regulatório. A Profª Teresa disse que professores da Biologia e do CCH estão 44 

inseridos em projeto aprovado no PRONEX. Disse que é muito importante estarmos sendo 45 

procurados e convidados para participar destes projetos. Disse que no último edital de apoio à 46 

UENF, UERJ e UEZO o CCH teve 100% aprovado em equipamento. Indagou como está o 47 

andamento do edital FINEP para melhoria da rede elétrica. O Prof. Paulo Maia disse que 48 

esteve na FUNDENOR e foi informado que está na fase de licitação para contratação do 49 

projeto da parte elétrica. Disse que outra parte será compra de aparelhos de ar condicionado 50 

para que a segunda parcela seja liberada. O Reitor disse que precisamos caminhar para não 51 

trabalharmos com nenhuma Fundação. O Prof. Paranhos disse que esteve no Fórum 52 

Nacional das Agências de Inovação e teve acesso a muitas informações: reformulação do 53 

portal de periódicos CAPES, com a criação de meta busca no portal e acesso a várias bases 54 

de dados e inserção de base de dados de patentes; há previsão para 2010 de 40 mil mestres 55 

e 12 mil doutores; 30% das pesquisas mundiais estão, por assim se dizer, “reinventando a 56 

roda”; no exterior estão preocupados com a propriedade de pesquisa financiada e precisamos 57 

estar atentos sobre que tipos de convênios faremos, pensando nos tipos de relação 58 

Instituição-Empresa; participou de palestra sobre biodiversidade. Na UNICAMP para se 59 

trabalhar com material genético as atividades são disciplinadas pela Pós-Graduação e é 60 

preciso licença para estes trabalhos. Lembrou que não só o CBB tem que estar envolvido na 61 

questão, mas também o CCTA. Disse que as multas são pesadas. O Prof. Arnoldo disse que 62 
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consta em lei que o grupo de trabalho para tratar da questão levantada pelo Prof. Paranhos é 63 

o Comitê de Bioética e Biossegurança. O Prof. Paranhos informou que a FINEP fará 64 

mudança em seu marco regulatório. Disse que implementarão portal do cliente e mudarão o 65 

manual de convênio. Disse que o CNPq e a CAPES informaram que será lançado edital que 66 

contemplará bolsa para alunos que trabalham na indústria e estes terão os prazos para as 67 

defesas mais “afrouxados”. O Reitor solicitou que os Diretores olhem a Programação da 4ª 68 

Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Disse que a UENF se fará 69 

representar no evento. Disse que há processo solicitando concurso para reposição de 72 70 

vagas de técnicos e que o concurso tem chance de sair. Disse que precisamos nos pautar em 71 

concurso para pessoal de apoio e também na Autonomia Financeira. Disse que precisamos 72 

até o final do ano termos o PDI. O Sr. Constantino disse ter ficado impressionado com o 73 

relato do Prof. Paranhos e trazermos o eixo de propostas para o PDI. Disse, sobre o relato de 74 

Ciência, Tecnologia e Inovação e seus entraves, que o mundo está diferente, mas a UENF é 75 

uma grande instituição de pesquisa e considera pouco apenas marcarmos posição, mas sim 76 

convergirmos para ação mais efetiva. Disse que a importância dos pesquisadores para o 77 

crescimento do país precisa ser inserida em nossas avaliações. O Prof. Edson informou que 78 

a CPPG é constituída de dois Coordenadores de Programas de Pós-Graduação de cada 79 

Centro e estamos precisando de documento do CBB para homologar nome de coordenador 80 

eleito. Disse que os Centros com mais de dois coordenadores devem indicar os efetivos na 81 

CPPG. O Reitor disse que estas questões de eleições precisam ser bem tratadas para todos 82 

os mandatos, como o dos Colegiados. O Prof. Marco Antonio disse que encaminhou CI para 83 

a Reitoria e Centros sobre implantação do Sistema SIGA. Disse que todas as compras do 84 

Estado serão por meio do referido sistema. Disse que até o dia 21 de maio deve ser 85 

informado nome, matrícula e e-mail do servidor, por Centro, que ficará responsável pelo 86 

sistema, para que receba senha. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor disse que na 87 

segunda-feira haverá reunião do COLAC e sexta-feira reunião extraordinária do CONSUNI. 88 

Disse que é importantíssimo que os perfis de Professor Titular e Associado, que estejam nos 89 

Centros, sejam encaminhados para que no dia 17 este processo esteja no Governo para 90 

autorização para o concurso. Disse que até sexta-feira próxima, pela manhã, todos os 91 

processos de vagas de concurso, inclusive aquelas de professores que estão se aposentando 92 
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devem estar na Reitoria para serem submetidos ao COLAC e CONSUNI na semana que vem. 93 

Disse que os Diretores precisam informar se há vagas do atual edital que não tenham tido 94 

candidatos. O Prof. Marco Antonio informou que no CCTA são seis vagas para Professor 95 

Titular. Para o CCH são duas vagas para Titular e duas para Associado. Para o CBB são 96 

quatro vagas para Titular e uma para Associado. Disse que o documento do CCT chegou à 97 

Reitoria e foi encaminhado à DGA para ser trabalhado. Passando ao item 4 da pauta, o 98 

Reitor disse que há pessoas com estágio probatório e que ainda não foram avaliados pelos 99 

Centros. Disse que pela Portaria 09/2008 todo ano tem que haver avaliação funcional na 100 

UENF. Disse que a GRH encaminhou CI sobre a obrigatoriedade da avaliação e prazo para 101 

devolução. Disse que precisamos ampliar a cultura da avaliação dos servidores. Lembrou aos 102 

Diretores que as Comissões Setoriais devem avaliar a pertinência de alteração nas regras. 103 

Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas e 104 

25 minutos. 105 

 106 

 107 

 108 

     Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho          Carlos André Pereira Baptista                                             109 

Reitor                                                                        Secretário ad hoc 110 


