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ATA DA TRICENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e dez, foi realizada na sala de reuniões da 5 

Reitoria, às 14 horas, a tricentésima quadragésima sétima 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; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Edson Correa 9 

da Silva – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Gustavo Xavier – Pró-Reitor de 10 

Extensão e Assuntos Comunitários em exercício; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do 11 

CBB; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor 12 

Geral de Administração; Compareceram como convidados: Sr. Antonio Constantino de 13 

Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Paulo César de Almeida Maia – Diretor da Prefeitura da 14 

UENF; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- 15 

Aprovação da ata 346; 2- Informes; 3- Criação de Núcleos – processo nº E-26/053.284/06; 4- 16 

Doação de bens patrimoniais ao CIEP Brizolão Nilo Peçanha (processo E-26/052.081/10) e 17 

ao Colégio Dr. Sylvio Bastos Tavares (processo E-26/052.116/10); 5- Assuntos Diversos. O 18 

Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, o 19 

Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 346ª reunião, sendo aprovada. Passando 20 

ao item 2 da pauta, a Reitor informou que estamos buscando entendimento com o Governo 21 

em relação à questão salarial dos professores. Disse que amanhã teremos a presença do 22 

Secretário Estadual de Ciência e Tecnologia, Prof. Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite, 23 

em reunião extraordinária do Conselho Universitário, quando estaremos buscando soluções 24 

para o impasse causado pelo fato dos professores não terem recebido reajuste salarial. Disse 25 

que devemos caminhar para um PCV semelhante ao da UERJ e UEZO. Disse que a vinda do 26 

Secretário se dará em resposta ao documento do CONSUNI encaminhado ao Governo. 27 

Informou, em relação ao documento encaminhado aos Centros pela Reitoria, solicitando lista 28 

de equipamentos que precisam ser adquiridos, com definição de prioridades, que houve 29 

Centro que respondeu ser impossível definir prioridades. Afirmou que o Reitor é que não 30 

poderá definir as prioridades dos Centros. Informou que teremos dois novos prédios para 31 

aulas, sendo um para laboratórios de ensino e ensino a distância e outro que será destinado 32 
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para aulas do CCTA e CBB, obras que vão ao encontro das reuniões que tivemos com os 33 

Centros. Informou que a obra do Restaurante Universitário continua em andamento, que o 34 

prédio ao lado do DCE, onde funcionarão projetos de extensão, está com a obra adiantada. 35 

Informou que a lagoa ao lado do CCTA está sendo trabalhada para ser impermeabilizada. 36 

Informou que será realizada licitação para climatização dos prédios P4 e P5 e para a 37 

sinalização do campus universitário. Disse que as salas de aula receberão quadros novos, TV 38 

e climatização. Disse, ainda, que será executada a pintura das fachadas dos prédios. 39 

Informou, por fim, que os Centros de Convivência já se encontram em funcionamento e que 40 

haverá obra no térreo do P5 para receber o pessoal de apoio da GRC. O Prof. Marco 41 

Antonio informou que será publicado novo edital de concurso, com vagas constantes em 42 

aditamento que ainda não havia sido autorizado pelo Governo. O Prof. Arnoldo disse que é 43 

interessante tudo que está sendo possível fazer no final desta gestão. Disse que há 44 

demandas do CBB que esperamos ainda resolver, como a questão de espaço físico. Disse 45 

que gostaria da sensibilidade dos colegas para as obras emergenciais que necessitam ser 46 

realizadas para que a Diretoria do Centro possa ser melhor alocada e, com isso, podermos 47 

desafogar um laboratório (LBCT). Informou, sobre a lista de equipamentos a serem 48 

adquiridos, mencionada pelo Reitor, que o CBB já tem a ordem de prioridades. O Prof. 49 

Edson informou que em 2009 ganhamos R$ 321.000,00 (trezentos e vinte e um mil reais) no 50 

edital Pró-Equipamentos/CAPES, sendo este o valor total que solicitamos e que os recursos 51 

foram disponibilizados entre maio e junho. Informou que no referido edital, em 2010, 52 

ganhamos R$ 317.000,00 (trezentos e dezessete mil reais), com a área de Humanas não 53 

sendo contemplada. Disse que, com isso, tivemos em 2010 aproximadamente R$ 640.000,00 54 

(seiscentos e quarenta mil reais) em recursos. Informou que para a liberação dos recursos 55 

aprovados no edital de 2010, foi exigida a disponibilização no site da UENF das informações 56 

referentes aos equipamentos já adquiridos. Disse que tal exigência já foi cumprida. Lembrou 57 

que para a área de humanas têm sido abertos editais específicos. Informou que no próximo 58 

dia 20 será realizado um evento conjunto entre a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 59 

e a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, intitulado “Desafios do Pré-Sal”. 60 

Considera que será muito interessante para a comunidade, aumentando o nível de 61 

informação sobre a questão do pré-sal e seu desdobramento para a região. O Prof. Gustavo 62 

informou que a UENF, em conjunto com o IFF e a UFF, realizará evento durante a Semana 63 
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Nacional de Ciência e Tecnologia. Disse que para este evento tivemos R$ 12.000,00 (doze 64 

mil reais) em recursos aprovados em edital FAPERJ. Informou que o tema do evento será 65 

“Desenvolvimento Sustentável”. O Prof. Stumbo disse, em relação ao edital Pró-66 

Equipamentos/CAPES 2009, que o Programa de Ciências Naturais encaminhou carta 67 

criticando, de forma dura, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Direção do Centro 68 

sobre a forma utilizada para a submissão dos projetos, com alegação de que o processo não 69 

teria sido transparente, além de antidemocrático. Disse que em 2010 foi feita divulgação 70 

conforme sugestão das Ciências Naturais e, para este edital, o Programa não apresentou um 71 

único projeto. Passando ao item 3 da pauta, o Sr. Constantino distribuiu aos conselheiros 72 

minuta de resolução sobre criação e regulamentação de núcleos. Disse, em relação a esta 73 

resolução do COLEX, que já havíamos chegado a consenso sobre a mesma e que agora 74 

precisamos apenas formalizar a decisão. Colocada em apreciação a resolução foi aprovada, 75 

devendo agora ser submetida ao COLAC e CONSUNI. Passando ao item 4 da pauta, o 76 

Reitor disse que se trata de dois belos projetos de doação de bens patrimoniais a instituições 77 

públicas de ensino e que merecem aplausos. Colocou em apreciação os processos E-78 

26/052.081/10 (doação de bens patrimoniais ao CIEP Brizolão Nilo Peçanha) e E-79 

26/052.116/10 (doação de bens patrimoniais ao Colégio Dr. Sylvio Bastos Tavares), sendo 80 

aprovados, devendo, somente, por sugestão do Prof. Marco Antonio, serem submetidos a 81 

parecer da Assessoria Jurídica. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e 82 

encerrou a reunião às 15 horas e 50 minutos. 83 

 84 

 85 

 86 

     Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho          Carlos André Pereira Baptista                                             87 

Reitor                                                                        Secretário ad hoc 88 


