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ATA DA TRICENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – 2 

UENF 3 

 4 

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

às 14 horas, a tricentésima quinquagésima 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 reunião; 8 

Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de 9 

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

Prof. Gustavo Xavier – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários em exercício; Prof. 11 

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

Silvia Martinez – Diretora do CCH em exercício; Srª Aline Cerqueira Barbosa Vitoi Fonseca – 13 

Diretora Geral de Administração em exercício; Compareceram como convidados: Sr. Antonio 14 

Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Paulo César de Almeida Maia – Diretor da 15 

Prefeitura da UENF; Sr. José Fernando Abreu Almeida – Gerente de Recursos Humanos; Sr. 16 

Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da 17 

ata 349; 2- Informes; 3- Assinatura do Termo de Posse dos professores recém admitidos por 18 

concurso; 4- Bibliotecas da UENF – continuação de discussão; 5- Assuntos Diversos. O Reitor 19 

iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Foi feita inversão de itens da pauta, passando 20 

o item 3 para o início desta reunião. Neste momento foi realizada assinatura do Termo de Posse 21 

pelo Reitor e pelos seguintes professores recém admitidos por concurso público: Alba Lucínia 22 

Peixoto Rangel (LBR/CBB – Imunogenética); Gustavo Lazzaro Rezende (LQFPP/CBB – 23 

Bioquímica de Insetos); Rodrigo da Costa Caetano (LEEA/CCH – Geografia); Eliana Crispim 24 

França Luguetti (LEEL/CCH – Didática e Metodologia de Ensino); Bianka Pires André (LEEL/CCH 25 

– Didática e Metodologia de Ensino em Ciências); Maria Eugênia Ferreira Totti (LEEL/CCH – 26 

Didática e Metodologia de Ensino em Ciências); Rosalee Santos Crespo Istoe (LEEL/CCH – 27 

Psicologia da Educação); Mauro Macedo Campos (CCH – Ciências Sociais Aplicadas – 28 

Administração); Luciane Soares da Silva (LESCE/CCH – Sociologia); Maria Raquel Garcia Veja 29 

(LCQUI/CCT – Química); Eliane Soares de Souza (LENEP/CCT – Geoquímica Orgânica); André 30 

Oliveira Guimarães (LCFIS/CCT – Física da Matéria Condensada – Fenômenos Fototérmicos, 31 

Ressonância Para-Magnética); Fermin Alfredo Tang Montané (LCMAT/CCT – Ciência da 32 

Computação: Engenharia de Software); Paula Alessandra Di Filippo (LSA/CCTA – Clínica 33 

Cirúrgica Veterinária); Antônio Gesualdi Júnior (LZNA/CCTA – Bioclimatologia); Luis Fonseca 34 

Matos (LRMGA/CCTA – Obstetrícia Veterinária); Virgínia Silva Carvalho (LFIT/CCTA – Fitotecnia); 35 

O Reitor falou do histórico e das perspectivas da Universidade, assim como do modelo proposto 36 

por Darcy Ribeiro, que faz a UENF ter destaque nos mecanismos de avaliação oficiais e de outras 37 

instâncias. Falou do importante momento de discussão do Plano de Desenvolvimento Institucional 38 

(PDI), do debate em torno da questão salarial e da renovação do quadro de professores titulares. 39 

Enfatizou que com a aposentadoria das grandes lideranças científicas que ajudaram a criar a 40 

Universidade cabe a quem está chegando integrar-se ao processo de construção. Passando ao 41 

item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 349ª reunião, sendo 42 

aprovada com uma abstenção. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor informou que foi publicada 43 

a prorrogação, por mais 60 dias, do período de inscrição do concurso público para Professor 44 

Associado para o CCH e CCT. O Prof. Stumbo informou que o CCT preparou calendário do 45 

concurso para Professor Titular e espera homologar o resultado até uma semana antes da última 46 

reunião do COLAC no ano. O Sr. Constantino disse que hoje ocorreu um ato bonito nesta 47 

reunião, com a recepção aos novos professores e a assinatura dos Termos de Posse pelos 48 
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mesmos e pelo Reitor. Disse que estamos caminhando para harmonizar nossa dificuldade de 49 

pessoal. Disse que já temos experiência na realização de concursos, mas sempre há senões. 50 

Solicitou que os documentos referentes aos concursos sejam sempre encaminhados em termos 51 

para homologação nos Colegiados. O Reitor informou que foram publicadas hoje no DOERJ duas 52 

novas resoluções, a Resolução CONSUNI nº 002/2010, que dispõe sobre a validação do 53 

desenvolvimento, produção e comercialização de bens, produtos e processos da UENF e a 54 

Resolução COLAC nº 002/2010, que regulamenta a concessão de cotas auxílio para estudantes 55 

oriundos do sistema de cotas da UENF. Informou que estamos preparando o edital do concurso 56 

público para técnicos administrativos. Disse que neste momento foi autorizada apenas a reposição 57 

de vagas de quem se exonerou no nível médio e superior. Disse que encaminhará ao Governo 58 

processo solicitando que não seja mais necessária autorização para edital de concurso de 59 

reposição. Informou que chegaram duas novas vans adquiridas pela universidade e que está 60 

chegando um caminhão. Informou que as obras estão em andamento e que será feita licitação 61 

para as divisórias do prédio construído ao lado da Prefeitura, para salas de aula e laboratórios de 62 

ensino. Passando ao item 4 da pauta, o Reitor disse que precisamos de projeto para a Biblioteca 63 

Central. O Prof. Paulo Maia apresentou esboço do Projeto de Oscar Niemeyer para a Biblioteca 64 

Central. Disse que para a contratação do projeto precisaremos de dois milhões de reais e para a 65 

construção aproximadamente 25 milhões de reais. O Reitor disse que a idéia é que com o 66 

COLEX aprovando a proposta, a mesma será encaminhada ao CONSUNI e, sendo aprovado o 67 

projeto, este seria encaminhado ao Governo em busca de recursos. Disse que acredita que sendo 68 

um projeto do Oscar Niemayer será mais fácil conseguirmos recursos. Disse que, além do projeto 69 

para a Biblioteca Central, precisamos melhorar nossas atuais bibliotecas. Disse que poderíamos 70 

construir um prédio para abrigar uma biblioteca provisória e, quando tivéssemos a definitiva, o 71 

prédio teria outra destinação. O Sr. Constantino disse que parece que há consenso quanto ao 72 

projeto do Oscar Niemayer. Disse que teríamos mais facilidade para conseguir recursos 73 

financeiros, não somente públicos, mas de empresas como a Petrobrás, LLX, etc. Disse que 74 

precisamos, também, de uma opção provisória. O Reitor disse que precisamos de uma alternativa 75 

temporária, mas que poderia vir a ser utilizada por muito tempo. Solicitou que os Diretores levem 76 

aos Centros proposta e tragam sugestões para a biblioteca temporária. Disse que levaremos a 77 

proposta do projeto do Oscar Niemayer ao CONSUNI como proposta do COLEX. Passando ao 78 

item 5 da pauta, o Prof. Arnoldo disse que participou da reunião CAPES/FIPSE 2010, no qual foi 79 

negociada a disponibilização de verba pela parte norte-americana, vinculada ao projeto 80 

coordenado pelo Prof. Carlos Eduardo de Rezende, de pagamento de um profissional 81 

especializado para atuar na UENF apoiando ações inerentes as cooperações internacionais, e 82 

sugere que a oportunidade seja aproveitada para estruturar um setor de relações internacionais 83 

na UENF. Disse que a contrapartida da UENF poderia ser a criação da Assessoria de Assuntos 84 

Internacionais. Disse que pelo convênio o pessoal financiado trabalharia diretamente com os 85 

alunos. O Reitor disse que será formulado modelo de resolução criando a Assessoria de 86 

Assuntos Internacionais para ser levado ao CONSUNI. Nada mais havendo a tratar, o Reitor 87 

agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas e 45 minutos. 88 

 89 

 90 

 91 

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

Reitor                                                              Secretário ad hoc 93 


