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ATA DA TRICENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – 2 

UENF 3 

 4 

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

Reitoria, às 14 horas, a tricentésima quadragésima oitava 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 da 9 

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

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

Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do CCH; 12 

Prof. Hernan Maldonado Vasquez – Diretor do CCTA; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral 13 

de Administração; Compareceram como convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe 14 

de Gabinete; Prof. Paulo César de Almeida Maia – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Antonio 15 

Teixeira do Amaral Junior – Secretário Geral; Prof. André Lacerda de Abreu Oliveira – Chefe do 16 

Hospital Veterinário; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte 17 

pauta: 1- Aprovação da ata 347; 2- Informes; 3- Aquisição de equipamentos; 4- Assuntos 18 

Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1 da 19 

pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 347ª reunião, sendo aprovada com 20 

uma abstenção. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor informou que a UENF está recebendo 16 21 

novos professores, convocados após aprovação em concurso público para Professor Associado. 22 

Informou que as inscrições para as vagas do concurso público para Professor Titular foram 23 

encerradas na semana passada. Disse que é preciso agilizar a realização deste concurso, 24 

respeitando os prazos legais constante no edital, para que possam ser convocados os aprovados 25 

em janeiro ou fevereiro do próximo ano. Informou que o concurso público para reposição de vagas 26 

de técnicos administrativos foi autorizado pelo Governo. Em relação a este concurso, disse que os 27 

documentos com as vagas informadas pelos Centros anteriormente serão devolvidos para 28 

reavaliação dos perfis. Disse que os Diretores são importantes para a celeridade dos processos 29 

dos concursos públicos. Enfatizou que há que se ter cuidado em relação à greve, e que Chefes de 30 

Laboratório e Diretores não podem fazer paralisação. Ressaltou que a greve é justa, mas não se 31 

pode esquecer as responsabilidades. Disse, também, que a greve é um direito legítimo, mas tem 32 

sido utilizada para outros propósitos, com o nível de debate ficando muito baixo, o que é péssimo 33 

para a Instituição. O Reitor disse que é importante ficar registrada a melhoria do setor de 34 
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transporte da Universidade, ressaltando que hoje não há privilegiados. Disse que a frota e os 35 

motoristas são de muito boa qualidade, o que é incomum em outras Universidades. O Prof. 36 

Marco Antonio tratando do concurso público para técnicos administrativos, informou que há todo 37 

um processo interno e que deveremos contratar alguma empresa para executar o concurso. Disse 38 

que é preciso que os Centros rediscutam suas vagas. O Prof. Arnoldo informou, sobre o 39 

concurso, que a notícia no CBB é que muitos técnicos estão vislumbrando a possibilidade de 40 

subirem para o nível superior. Indagou se será possível suprir as vagas daqueles que passarem 41 

para o nível superior. O Reitor respondeu que a expectativa é que haja um quadro de reserva 42 

grande, que poderá ser utilizado para reposição das vagas que ficarão disponíveis. O Prof. 43 

Maldonado disse que estava analisando que, com a possível aprovação de servidores para um 44 

nível superior, pode-se ficar, após o concurso, com o mesmo número de servidores que se tem 45 

atualmente. Disse que a lei estabelece a contratação de uma empresa para realizar o concurso, 46 

mas sugeriu que pelo menos um professor da UENF participe deste processo. O Prof. Arnoldo 47 

sugeriu que no concurso público as aulas práticas sejam filmadas. Disse que é uma proteção para 48 

a instituição. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor disse que estamos na expectativa de que no 49 

final de outubro tenhamos recursos disponíveis para aquisição de equipamentos. Disse que 50 

precisamos deixar uma lista de equipamentos preparada, com as devidas prioridades. Disse que 51 

precisamos estabelecer mecanismos para a aquisição dos equipamentos, como por exemplo, o 52 

utilizado para a distribuição de recursos FINEP. A Profª Teresa disse que havia divisão de 53 

recursos para os Centros, mas este ano não houve. O Prof. Marco Antonio informou que foi 54 

definido pelo COLEX que os recursos seriam destinados para salas de aula. A Profª Teresa disse 55 

que não havia recebido esta informação e que não houve esta clareza. Disse que, mediante esta 56 

informação, irá alterar a lista de prioridades do CCH, já que a mesma incluía equipamentos, como 57 

ar condicionado e TV, para salas de aula. Indagou quantas salas serão equipadas. O Prof. Paulo 58 

Maia informou que foi feito levantamento e que 150 salas de aula receberão quadros, TV e 59 

aparelhos de ar condicionado. A Profª Teresa indagou se além das salas da graduação da UENF, 60 

todas as de pós–graduação também seriam contempladas. O Prof. Paulo Maia respondeu que 61 

sim e que poderiam ser incluídos alguns laboratórios e bibliotecas. O Reitor disse que foi 62 

encaminhado documento aos Centros solicitando a lista de equipamentos com prioridades, mas 63 

houve muita demora na resposta. Informou que este assunto tem sido discutido em nossas 64 

reuniões. Disse que o COLAC decidiu criar o programa de auxílio aos cotistas, não sendo possível 65 

a utilização de recursos FAPERJ. Disse que, mediante isso, foi solicitado ao Governo recursos 66 
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para este fim e que esta ação foi bem sucedida. O Prof. Arnoldo disse que não foi discutido o 67 

valor que os Centros teriam devido ao suspense criado pelo Governo mediante a possibilidade de 68 

fim de repasse dos royalties. Afirmou que não seria possível passarmos mais um verão sem a 69 

climatização das salas de aula. Disse ser salutar que este recurso seja aplicado para esta área 70 

fundamental. Informou que no CBB a lista de equipamentos com as devidas prioridades foi 71 

elaborada pelos pesquisadores, por meio de preenchimento de conceitos em tabela apresentada 72 

aos mesmos. Disse que com o somatório final dos conceitos foi verificada a prioridade dos 73 

equipamentos do Centro para aquisição. O Prof. Maldonado disse que sua proposta é que com o 74 

valor definido possamos estabelecer a prioridade. O Prof. Marco Antonio informou que ainda não 75 

temos como saber o valor dos recursos e que é importante termos a lista de equipamentos 76 

definida quando o recurso for disponibilizado. O Reitor disse que poderemos então estabelecer a 77 

abertura de processos de compras dos primeiros itens prioritários de cada Centro. A proposta foi 78 

aprovada por todos. Passando ao item 4 da pauta, o Prof. Arnoldo informou que recebeu 79 

documento do Prof. Ruiz e que surgiu demanda para expansão da área que haviam solicitado 80 

para o SERCAS. Disse que a expansão se faz necessária para a criação do setor de contenção 81 

de animais. Disse que estamos caminhando para que o SERCAS seja uma unidade vinculada à 82 

Reitoria, pois estão crescendo as necessidades e especificidades, é uma unidade multiusuário, 83 

além de possuir vários grupos de pesquisa vinculados a ela. Disse que a referida área continua 84 

sem ser utilizada e, mediante isso, solicita que o tema retorne ao Colegiado Executivo para 85 

discussão. Lembrou que é preciso regularizar a área onde a UENF está instalada para que 86 

possamos receber certificação do IBAMA e do INEA. Nada mais havendo a tratar, o Reitor 87 

agradeceu a todos e encerrou a reunião às 15 horas e 50 minutos. 88 
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 91 

           Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho          Carlos André Pereira Baptista                                             92 

Reitor                                                                Secretário ad hoc 93 


