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ATA DA TRICENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e dez, foi realizada na sala de reuniões da 5 

Reitoria, às 15 horas, a tricentésima quadragésima quarta 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, 8 

que presidiu a reunião; Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; Profª Ana 9 

Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Edson Correa da Silva – Pró-Reitor de 10 

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

Assuntos Comunitários; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. Alexandre 12 

Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do CCH; Prof. 13 

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

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

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

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

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

pauta: 1- Aprovação da ata 343; 2- Informes; 3- Edital CAPES nº 27/2010 – Pró-19 

Equipamentos Institucional; 4- Adequação de perfil para concurso de professor; 5- 20 

Assuntos Diversos. O Prof. Abel iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e 21 

informou que o Reitor está participando de evento da FAETEC no Centro de Convenções, 22 

mas que logo chegará para participar desta reunião. O Prof. Marco Antonio solicitou 23 

inversão dos itens 3 e 4 da pauta. A solicitação foi aceita por todos. Passando ao item 1 24 

da pauta, o Prof. Abel colocou em apreciação a minuta da ata da 343ª reunião, sendo 25 

aprovada. Passando ao item 2 da pauta, o Prof. Edson informou que participou na 26 

semana passada em Brasília, junto com o Reitor, da 4ª Conferência Nacional de Ciência 27 

Tecnologia e Inovação. Disse que foi um evento muito importante, com a presença de 28 

aproximadamente 3500 pessoas, entre Ministros de Estado e gestores de Ciência, 29 

Tecnologia e Inovação. Disse que foi uma programação intensa, com diversidade de 30 

temas e participação de vários professores da instituição, como os professores Manuel 31 



     

 

 

                                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 

 

 

Molina, Ronaldo Paranhos, Carlos Logullo, Antônio Teixeira do Amaral e Wânia Mesquita. 32 

Disse que em breve deverá haver reunião para debater o foco e as linhas discutidas no 33 

evento para que sejam colocados em discussão na UENF. Disse que é importante 34 

progredir em um modelo sustentável e includente de desenvolvimento do país nos 35 

próximos 10 anos. Disse que os materiais trazidos do evento serão divulgados. O Prof. 36 

Paranhos disse que o evento em Brasília foi de importância ímpar, com Ciência, 37 

Tecnologia e Inovação como política de estado e com a participação de diversos Reitores, 38 

Pró-Reitores, Secretários de Ciência e Tecnologia e, na abertura, a presença de seis 39 

Ministros. Disse que a Inovação ganha um novo sentido, com sua institucionalização 40 

frente à já institucionalizada Ciência e Tecnologia. Disse que outro ponto destacado foi a 41 

multidisciplinaridade da pesquisa. Disse que a autonomia e flexibilidade precisam ser 42 

questões importantes para as instituições. Informou, ainda, que o Ministro Sérgio 43 

Rezende teria sido convocado pelo Presidente Lula para discutir, nesta quarta-feira, a 44 

reforma universitária. O Prof. Arnoldo disse que foi informado pelo Prof. Logullo de que 45 

no evento em Brasília foi concedida a honraria Grã-Cruz a Gérson Lima, Diretor Científico 46 

da FAPERJ, que sempre se destacou na Ciência Básica, sendo a referida concessão um 47 

exemplo e um marco. O Prof. Silvério informou que o auxílio para alunos cotistas deveria 48 

ser implementado a partir de 01 de junho. Disse que são 358 alunos e alguns têm bolsa 49 

de apoio acadêmico e deverão migrar para o auxílio. Disse que estamos agilizando a 50 

abertura de contas e assinatura dos termos de outorga. Disse que os alunos deverão ser 51 

encaminhados aos Centros para que sejam orientados por professores. Disse que o aluno 52 

cotista poderá receber conjuntamente com o auxílio uma bolsa de mérito, mas não poderá 53 

acumular o auxílio com bolsa de carência. Disse que calculamos que em 2015 teremos 54 

538 alunos cotistas. Solicitou sugestões dos Diretores quanto ao encaminhamento dos 55 

alunos aos Centros. O Prof. Marco Antonio Informou que conseguimos suplementação 56 

para implementar o auxílio aos cotistas. O Prof. Silvério disse que uma preocupação com 57 

o acúmulo de bolsa e auxílio é se o aluno dará conta das horas obrigatórias para cumprir. 58 

O Prof. Arnoldo disse que deveriam acumular somente alunos com destaque acadêmico 59 

excepcional e que isso poderia ser regulamentado internamente. O Prof. Edson disse 60 

considerar que para o cotista que tenha conseguido bolsa de I.C., por mérito, seja 61 
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considerado apenas o tempo de I.C. para cumprir. O Prof. Silvério informou que a 62 

Exposição Agropecuária de Campos está prevista para julho e aqueles que queiram 63 

participar devem se programar. Disse que os interessados devem entrar em contato com 64 

a Srª Márcia Gama, responsável pela organização, no Gabinete da Reitoria. O Prof. 65 

Marco Antonio informou que foi publicado hoje no Diário Oficial decreto que estabelece 66 

prazo para apresentação de proposta orçamentária. Disse que a referida proposta 67 

orçamentária deverá ser encaminhada para o Governo até o final deste mês. O Prof. 68 

Maldonado informou que está ocorrendo concurso público para Professor Associado no 69 

CCTA e que o processo está acontecendo dentro da normalidade, mas ainda nos 70 

preocupa a questão dos pagamentos de pró-labore. O Prof. Marco Antonio respondeu, 71 

sobre a questão do pró-labore, que está dentro do prazo normal do Estado e devemos 72 

aguardar. Disse que os empenhos têm sido feitos e estamos acompanhando o processo. 73 

O Prof. Stumbo informou, sobre os concursos, que no CCT apenas ficou faltando a 74 

realização do concurso da Engenharia Civil, quando houve engano da data por parte de 75 

membro externo da banca e que depois dois candidatos recorreram em relação ao sorteio 76 

dos temas para a prova. Disse que após solicitação de parecer à ASJUR, o concurso será 77 

reiniciado do zero. Disse que os resultados no CCT são preocupantes, pois em cinco 78 

concursos realizados não houve aprovados. O Prof. Arnoldo disse que precisamos nos 79 

planejar para evitar que professores dos Laboratórios fiquem encarregados do transporte 80 

dos membros das bancas dos concursos. Disse que pode ser pensada a contratação de 81 

táxis, em caso de sobrecarga do setor de transporte da instituição. Disse que precisamos 82 

nos preparar para que todo o processo de concurso público ocorra sempre da melhor 83 

maneira possível. O Prof. Paulo Maia disse que foram vários concursos realizados e foi 84 

difícil para o Setor de Transporte atender a todos com a atual frota. A Profª Teresa 85 

perguntou se os recursos obtidos com as inscrições não poderiam ser utilizados em 86 

gastos com o próprio concurso. O Prof. Marco Antonio disse que temos três fontes, a 87 

fonte 00, a fonte10 e a fonte 13, que é de convênios. Disse que os recursos oriundos das 88 

inscrições entram na fonte 10. Ressaltou que o gasto com o concurso é bem maior que os 89 

valores obtidos com as inscrições, havendo, inclusive, gastos com passagens aéreas. O 90 

Sr. Constantino disse que as questões levantadas sobre o concurso público envolvem a 91 



     

 

 

                                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 

 

 

Administração. Disse que nas primeiras reuniões para planejamento dos concursos foi 92 

conversado, até, sobre a possibilidade da Universidade parar para realizá-los. Disse que 93 

os concursos estão sendo realizados em um período complicado, que é o período 94 

eleitoral. Disse, ainda, que nossas normais de editais precisam ser enxugadas, em regra. 95 

O Prof. Edson informou, sobre o Edital CT-Infra FINEP, que a avaliação já ocorreu. Disse 96 

que encaminhamos projeto totalizando R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil 97 

reais) e, a partir de hoje, o resultado oficial poderá ser anunciado. Sugeriu que após a 98 

divulgação do resultado seja realizada reunião com os Diretores para discutir o melhor 99 

encaminhamento para o próximo edital. Passando ao item 4 da pauta, o Prof. Marco 100 

Antonio disse que criamos muitas resoluções e portarias que, muitas vezes, na hora de 101 

trabalharmos se tornam problemas. Disse que temos a Resolução nº 003/2001, que trata 102 

das normas para realização de concurso público, mas para concurso público para 103 

Professor Titular é preciso utilizar a tabela única da Portaria nº 009/2008, portaria esta 104 

que estabelece os perfis. Fez apresentação do edital de concurso público para Professor 105 

Titular, com sugestões de alterações, baseadas na Portaria nº 009/2008. O Reitor disse 106 

que, sobre o perfil para Professor Titular do LSA, em relação a adequação do perfil, a 107 

linha de atuação é bastante abrangente. Passando ao item 3 da pauta, o Prof. Edson 108 

disse que acabaram de ser depositados R$ 328.000,00 (trezentos e vinte e oito mil reais), 109 

referentes ao atual Edital Pró-Equipamentos, e que os coordenadores terão que emitir 110 

carta informando onde os equipamentos serão utilizados. Disse que para o Edital Pró-111 

Equipamentos 2010 foi estabelecido o prazo de 28 de maio para o encaminhamento dos 112 

projetos pelos Diretores, para que sejam consolidados pela PROPPG e trazidos ao 113 

COLEX. Disse que até a presente data o CCH encaminhou um projeto, que há risco de 114 

não atendido pois não solicita equipamentos científicos, que são a prioridade do Edital. 115 

Disse que a Engenharia Civil encaminhou um projeto diretamente para a PROPPG e que 116 

recebeu um projeto do CCTA hoje pela manhã. Disse que os projetos encaminhados 117 

somados chegam ao valor aproximado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Disse ter 118 

estranhado não ter recebido projetos com valores elevados. Disse que o Projeto da 119 

Engenharia Civil, no valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), solicita 120 

equipamento para preparação de amostras. Disse que será feriado na próxima quinta e 121 
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sexta-feira e teremos somente esta quarta-feira para fecharmos e encaminharmos 122 

devidamente justificado. O Prof. Arnoldo disse que no CBB a questão foi discutida há 123 

duas semanas e foi pensado em três projetos. Disse que ainda dá pra discutirem, pois há 124 

valores ainda não contemplados. O Prof. Edson disse que temos então três projetos 125 

encaminhados à PROPPG e mais a possibilidade de mais um, que poderá ser 126 

encaminhado pelo CBB amanhã pela manhã, para podermos trabalhar a preparação para 127 

submissão. Disse que a PROPPG precisará de pelo menos uma pessoa de cada projeto 128 

para trabalhar junto com o Prof. Dylmar. Passando ao item 5 da pauta, o Prof. Marco 129 

Antonio disse que, com relação aos produtos controlados pelo Exército, estamos 130 

aguardando que os Centros dêem o ok sobre o armazenamento dos produtos para que 131 

possamos solicitar a vistoria. Solicitou que quando ocorrer a vistoria pelo Exército que os 132 

Diretores acompanhem a mesma. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a 133 

todos e encerrou a reunião às 17 horas e 35 minutos. 134 

 135 

 136 

 137 

     Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho          Carlos André Pereira Baptista                                             138 

Reitor                                                                        Secretário ad hoc 139 


