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ATA DA TRICENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

às 14 horas, a tricentésima quadragésima quinta 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; Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; Profª Ana Beatriz Garcia – 9 

Pró-Reitora de Graduação; Prof. Dylmar Penteado Dias – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-10 

Graduação em exercício; Prof. Silvério de Paiva Freitas – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 11 

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

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

Barbosa Vitoi Fonseca – Diretora Geral Administrativa em exercício; Compareceram como 14 

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

Almeida Maia – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – 16 

Diretor de Administração de Projetos; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – Secretário 17 

Geral; Prof. André Lacerda de Abreu Oliveira – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. Carlos 18 

André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 19 

344; 2- Informes; 3- Situação salarial; 4- Alunos cotistas; 5- Assuntos Diversos. Foi realizada 20 

colação de grau em separado do licenciando em Biologia, José Carlos Lisboa Recarey Eiras. 21 

O Prof. Abel iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1 da 22 

pauta, o Prof. Abel colocou em apreciação a minuta da ata da 344ª reunião, sendo aprovada. 23 

Passando ao item 2 da pauta, a Srª Aline informou que foi comentado em reunião anterior 24 

sobre a vistoria que será realizada pelo Exército para autorizar aquisição de produto químico 25 

controlado. Disse que foi dado prazo até 18 de junho para os Centros informarem caso ainda 26 

tivessem problemas. Disse que somente o CCTA se pronunciou, entendendo-se então que os 27 

demais Centros não têm problemas e que poderá ser solicitada a vistoria ao Exército. O Prof. 28 

Arnoldo perguntou se a licença poderia ser setorizada, caso houvesse problemas pontuais, 29 

ou a licença obrigatoriamente só pode ser conferida à Instituição como um todo. A Srª Aline 30 

respondeu que a licença deve ser emitida para a Instituição. O Prof. Silvério informou que de 31 

30 de junho a 03 de julho foi realizado em Fortaleza o Fórum de Pró-Reitores de Extensão. 32 
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Disse que foi discutido que a extensão deve estar dentro da grade curricular, além da 33 

necessidade de matriz financeira para a extensão. Disse que na abertura o Reitor da 34 

Universidade Federal do Ceará fez discurso forte quanto à integração das Pró-Reitorias e que 35 

o fortalecimento do tripé ensino, pesquisa e extensão foi bastante discutido. Disse que temos 36 

na UENF uma extensão muito melhor que em várias universidades mais antigas que a nossa 37 

e que estamos no caminho certo. O Prof. Maldonado disse que trouxemos pessoas para 38 

participar das bancas de concursos públicos e está preocupado se os mesmos já receberam 39 

os pró-labores. A Srª Aline disse que quem presta serviço em determinado mês normalmente 40 

recebe no mês seguinte, sendo este o prazo estimado para a tramitação e efetivação do 41 

pagamento. O Reitor informou sobre o fato de não termos aceito assinar um Termo de 42 

Ajustamento de Conduta junto ao Ministério Público. Disse que o Procurador considera que 43 

quem tem parente na UENF não poderia assumir cargo em comissão, evitando assim casos 44 

de nepotismo, sem considerar que somos concursados e que há cargos comissionados 45 

eletivos. O Prof. Arnoldo informou que no dia 1º de julho foi inaugurado o Laboratório 46 

Integrado de Bioquímica Hatisaburo Masuda, no Pólo Barreto (Nupem) da Universidade 47 

Federal do Rio de Janeiro, em Macaé. O nome do laboratório é uma homenagem ao Prof. 48 

Masuda, bioquímico e cientista reconhecido internacionalmente pelos seus trabalhos com o 49 

vetor da doença de Chagas, e que regularmente tem apoiado os Encontros de IC da UENF. 50 

Disse que o fto do referido Laboratório possuir 4 professores formados e/ou pós-graduados 51 

na UENF é digno de nota O Prof. Abel informou que representou a UENF no evento citado 52 

pelo Prof. Arnoldo. Disse que o NUPEM está crescendo muito e o laboratório inaugurado 53 

possui 7 Doutores e, destes, o mais velho não deve ter mais que 35 anos. O Prof. Arnoldo 54 

agradeceu ao Reitor pela reunião ocorrida para a consolidação da Comissão de Bioética e 55 

Biossegurança e reiterou que o bom funcionamento desta comissão e de outras assessorias é 56 

interesse geral e que todos os Centros devem incentivar a participação de seus professores 57 

mais qualificados a tal função. O Reitor informou que a UENF estará, junto com o Instituto 58 

Bem Estar Brasil, implantando uma rede de 22 TeleCentros em diversos pontos da 59 

comunidade, por meio de projeto aprovado no Programa Nacional de Apoio a Inclusão Digital 60 

nas Comunidades, do Governo Federal, levando informação e conhecimento a quem mais 61 

precisa. Parabenizou a equipe da ASCOM pela qualidade da revista “Nossa UENF”. Disse 62 

que a revista ficou muito boa. Informou que já foi lançada a última edição da revista da 63 
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FAPERJ com uma entrevista do Reitor da UENF, onde fala sobre a necessidade de reposição 64 

salarial. Informou que iremos convocar os candidatos que foram aprovados nos concursos 65 

públicos para Professor Associado. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor disse que 66 

precisamos discutir nosso modelo de PCV. Disse que foi um desgaste gigantesco a questão 67 

da reposição salarial e que precisamos buscar mecanismos para melhorar nosso PCV. Disse 68 

que não quer afrontar ninguém, nem criar conflito desnecessário dentro da Universidade, mas 69 

precisamos analisar o nosso PCV, além do da UERJ e UEZO. Disse que tudo isso faz parte 70 

do contexto de nossa discussão do PDI. Considera que a qualidade que a UENF chegou pelo 71 

fato de seus professores, em sua totalidade, serem doutores e não pela dedicação exclusiva. 72 

Disse ter havido entendimento do Governo que a UENF paga mais aos Professores e 73 

Técnicos de Nível Superior que suas coirmãs. Disse que o Governo ficou em uma situação 74 

que, ou dava reajuste para os professores da UENF e UERJ, ou não dava para ninguém. 75 

Disse que devemos discutir um modelo de bolsa de produtividade para a UENF. Disse que a 76 

FAPERJ lançará em agosto edital para bolsa de R$ 2.500,00 de Pró-Ciência. Disse que se for 77 

pela FAPERJ será considerada, para avaliação, a produtividade científica e, se for pela 78 

UENF, a produtividade acadêmica. Disse que a Universidade precisa entender que este ano o 79 

Governo não pode mais dar reajuste. O Prof. Maldonado disse que todos nós criamos 80 

grande expectativa que em ano eleitoral teríamos aumento. Disse que o Governo está 81 

mexendo com as pessoas que pensam. Disse que a Autonomia Financeira será um longo 82 

caminho para percorrer e que em São Paulo lutaram muito para conseguir. Disse que é 83 

preciso reformular pensamentos para dialogar com o Governo e que reajuste agora a Lei 84 

proíbe, mas que podemos pensar em processo. Disse que está na hora de rever o PCV, que 85 

no início era bom. Disse que esse seria o caminho mais plausível neste momento. O Reitor 86 

disse que as universidades precisam se unir para discutir a Autonomia Financeira. Disse que 87 

o principal ponto do PDI é qual PCV queremos para os próximos 10 anos. Disse que não há 88 

como pleitear autonomia se internamente não conseguimos, por exemplo, alterar alguns 89 

cargos. Disse que nosso modelo é engessado. O Prof. Silvério disse que o Reitor muitas 90 

vezes trabalhou a questão do reajuste, interagindo na UENF e no Governo. Disse que nós 91 

não conseguimos dialogar internamente e temos o papel de minimizar nossos problemas 92 

internos. Disse que nosso discurso tem que ser comum. Disse que alternativas foram 93 

colocadas e temos que trabalhar a questão. Solicitou que se dê oportunidades às pessoas 94 
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que se dedicaram à extensão, assim como outros à graduação e aqueles que se dedicaram à 95 

pesquisa. O Reitor disse que precisamos avaliar produtividade em ensino, pesquisa e 96 

extensão, com os pesos inerentes a cada um. Disse que pelos números nenhum professor 97 

deveria estar sobrecarregado em relação à carga horária, havendo necessidade dos 98 

laboratórios exercerem as suas funções. O Prof. Amaral disse que utilizando todos os 99 

raciocínios, a instituição é o tripé, ensino, pesquisa e extensão, e pensa de forma positiva que 100 

a questão dos 22% de reajuste pode ser o grande momento para o PDI. Disse que a 101 

autonomia correria paralelamente, assim como a questão de se ter dedicação exclusiva ou 102 

não. Disse que a bolsa de produtividade é estimuladora, pró-ativa e que estamos em um 103 

momento altamente positivo. O Reitor disse que precisamos discutir Autonomia e PCV, 104 

mostrando os prós e contras. Disse que alguns conselheiros desrespeitaram o CONSUNI, 105 

conforme o ocorrido na última reunião daquele Conselho. Disse que precisamos ter debate 106 

com qualidade e respeito ao Colegiado. O Prof. Maldonado disse que nosso modelo é de 17 107 

anos e precisamos discutir os próximos 20 anos. O Reitor disse que precisamos discutir e 108 

caracterizar o que é dedicação exclusiva. Disse que a bolsa de produtividade é um paliativo 109 

momentâneo e teremos que discutir um modelo de dedicação exclusiva ideal para a UENF. O 110 

Prof. Paranhos disse que, olhando o passado, conseguimos bastante coisa por sermos 111 

pequenos e geramos poucos problemas. Disse que além de diferentes, somos pequenos. 112 

Disse que o reajuste não foi dado por que era mais conveniente desagradar 300 professores 113 

da UENF do que nos dar o reajuste e desagradar os 2500 professores da UERJ. O Reitor 114 

disse que precisamos preservar a dignidade institucional e que precisa haver dignidade nas 115 

discussões. Passando ao item 4 da pauta, o Prof. Silvério fez a leitura de parecer jurídico 116 

sobre o auxílio aos cotistas. Disse que é permitido o acúmulo da bolsa de cotista com outras 117 

bolsas de mérito mas estava conflitando com a Resolução da Bolsa de IC. Disse os ajustes 118 

na Resolução sobre o Auxílio aos Cotistas estavam sendo feitos para evitar o conflito com 119 

outras bolsas e será encaminhado depois ao COLAC. Disse que o cotista não terá orientador 120 

e sim supervisor. Solicitou que quem tiver sugestões que encaminhe ao Prof. Amaral. O Prof. 121 

Amaral disse que a lei sobre cotistas é de 2008 e precisamos regulamentá-la. Disse que a 122 

regulamentação não precisará ser tão minuciosa e alguns artigos da atual resolução serão 123 

excluídos e outros modificados. O Prof. Silvério disse que alguns cotistas que tinham bolsa 124 

de apoio acadêmico deixarão de ter, passarão a receber o auxílio aluno cotista. Disse que 125 
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temos hoje 147 cotistas e precisamos de critério de distribuição nos Centros. Ficou definido 126 

que a distribuição será proporcional ao número de professores. Passando ao item 5 da pauta, 127 

o Reitor disse que a Prefeitura da UENF fez um ordenamento melhor da área atrás do CCTA. 128 

Disse que há demanda do CBB para laboratório, aprovado na FAPERJ e que precisamos, 129 

também, licitar a construção de um prédio. Disse que ao lado da Prefeitura está sendo 130 

construído prédio para salas de aula e faremos outro na área atrás do CCTA. Disse que 131 

estamos ordenando também as Casas de Vegetação. O Prof. Maldonado sugeriu que seja 132 

levado primeiro para apreciação do Conselho de Centro. O Prof. Arnoldo disse que entende 133 

a posição do Prof. Maldonado, mas o que está sendo discutido aqui é tão somente uma 134 

proposta de urbanização para uma área de expansão no campus. Disse que a proposta tem 135 

que partir da Prefeitura da UENF, pois é quem detém o know-how. Disse que a área é para 136 

ser ordenada da melhor maneira, sem conflito. Disse considerar que a área foi planejada para 137 

ser ocupada da melhor maneira possível, e o local proposto para o novo prédio do LCA/CBB 138 

é adequada e evita qualquer conflito. Disse que devem ser discutidos aqui, posteriormente, os 139 

projetos que serão implantados nos lotes ainda sem designação neste plano. O Reitor propôs 140 

que proposta seja aprovada e, se houver algo no Centro, como modificações e adaptações, 141 

que o mesmo discuta e depois encaminhe para ser analisada no Executivo. Colocada em 142 

apreciação a proposta foi aprovada. O Prof. Stumbo perguntou se haverá verba para 143 

aquisição de material permanente. O Reitor respondeu que ainda será verificado e que a 144 

prioridade é para os equipamentos cujas listagens solicitamos aos Centros. Nada mais 145 

havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 05 minutos. 146 
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 148 

 149 

     Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho          Carlos André Pereira Baptista                                             150 

Reitor                                                                        Secretário ad hoc 151 


