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ATA DA TRICENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

Reitoria, às 14 horas, a tricentésima quinquagésima primeira 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. Silvério de Paiva Freitas – Pró-Reitor de 10 

Extensão e Assuntos Comunitários; 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. Marco Antonio Martins – Diretor Geral de Administração; Compareceram como convidados: 13 

Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha 14 

Paranhos – Diretor de Administração de Projetos; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário 15 

ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 350; 2- Informes; 3- Biblioteca da 16 

UENF; 4- Concurso Público para Técnicos Administrativos; 5- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou 17 

a reunião agradecendo a presença de todos. Foi realizada colação de grau em separado de Erica 18 

Constantini das Chagas Ribeiro Pacheco, do Curso de Licenciatura em Pedagogia. Passando ao 19 

item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 350ª reunião, sendo 20 

aprovada. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor informou sobre a participação da UENF no 21 

Sistema de Seleção Unificada - SISU. Disse que é importante ficar claro, para não haver 22 

equívocos, que a decisão de participar do sistema foi da Câmara de Graduação, por unanimidade, 23 

e do Colegiado Acadêmico, também por unanimidade. Disse que se dependesse de decisão 24 

apenas do Reitor assim também o faria, por considerar importante para a UENF a participação 25 

neste sistema de seleção. Disse que os problemas ocorridos este ano foram mínimos e que não 26 

invalidam o processo. Disse que a decisão de participar foi aprovada em Colegiados, mas 27 

infelizmente há aqueles que teimam em desinformar. Disse que precisamos persistir no modelo e 28 

aprimorá-lo. Informou que o Dr. Alexandre Cardoso assumiu novamente o cargo de Secretário de 29 

Estado de Ciência e Tecnologia e já estamos negociando vários itens, como a questão da 30 

reposição salarial. Informou que na próxima semana será realizada a IV Semana do Servidor da 31 

UENF. Enfatizou que os docentes também precisam participar. Disse que é importante termos 32 

estes momentos de interação e a programação da Semana do Servidor está muito rica. Informou 33 

que para encaminhamento de material biológico para o exterior é necessário entrar no sistema do 34 

CNPq e que precisamos definir uma logística. Disse que o Reitor não poderá autorizar antes de 35 

análise da Comissão de Bioética e Biossegurança. O Prof. Silvério informou que precisamos 36 

atualizar a Comissão Central de Avaliação dos Técnicos Administrativos. Disse que o COLEX 37 

precisa indicar três nomes de professores para substituírem aqueles que tiveram seus mandatos 38 

vencidos. O Prof. Marco Antonio sugeriu que os Diretores tragam dois nomes por Centro para 39 

que façamos as três indicações na próxima reunião. A Profª Ana Beatriz agradeceu a presença 40 

na abertura das Semanas Acadêmicas. Reiterou convite para a participação de todos na 41 

cerimônia de encerramento na próxima sexta-feira, quando haverá palestra do Prof. José Luiz 42 

Vianna, da UFF. O Prof. Arnoldo convidou todos para participarem de workshop organizado pelo 43 

Núcleo de Desenvolvimento de Insumos Biológicos para a Agricultura - NUDIBA, que terá início 44 

nesta quarta-feira, com a presença de dois professores da Universidade de Nápoles. O Prof. 45 

Edson informou que este ano chegamos a tese de número 2000, sendo este um número muito 46 

importante para a Universidade. O Prof. Marco Antonio informou que estamos preparando uma 47 

proposta de auxílio à saúde, para ajudar no pagamento de planos de saúde. Disse que 48 



     

 

 

                                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 

 

 

precisaremos de aprovação interna para depois encaminhamento ao Governo. Passando ao item 49 

3 da pauta, o Reitor disse que na última reunião foi solicitado aos Diretores que discutissem nos 50 

Centros sobre a possibilidade de uma solução temporária, até que possamos ter a nossa 51 

Biblioteca Central. O Prof. Paranhos sugeriu que o projeto para a biblioteca temporária seja 52 

inserido no próximo CT-Infra. O Reitor disse que não considera necessário utilizar o CT-Infra, 53 

porque as chances de conseguirmos recursos com o Governo para uma biblioteca é grande. O 54 

Prof. Stumbo disse que no Conselho de Centro do CCT foi unanimidade a posição de não termos 55 

uma estrutura provisória para depois uma definitiva. Disse que o Conselho de Centro também 56 

entendeu que mesmo com a construção definitiva deverá ser mantida a biblioteca setorial. O 57 

Reitor disse que com o problema que temos com espaço físico e pessoal mantermos as duas 58 

bibliotecas seria complicado. O Prof. Arnoldo disse que no CBB sempre houve pessoal reticente 59 

com esta proposta e seria interessante mostrarmos o que está acontecendo por meio de 60 

apresentação de dados. O Reitor disse que precisamos definir qual a melhor proposta. Disse 61 

concordar que falar em biblioteca temporária causa dificuldades. O Prof. Marco Antonio disse 62 

que é importante tomarmos cuidado para não inviabilizar a proposta do projeto do Oscar Niemeyer 63 

para a Biblioteca Central. A Profª Teresa disse que temos um projeto que em princípio 64 

consideramos inviável devido ao valor, mas fazer um projeto intermediário considera também 65 

inviável. Disse que pode até não ser o projeto do Oscar Niemeyer, mas que seja um projeto 66 

definitivo. Disse que trabalhar dois projetos é desperdiçar tempo e dinheiro. Disse, ainda, que o 67 

Plano Diretor de ocupação tem que ser pensado. Perguntou sobre o Projeto de Acessibilidade e 68 

disse que precisamos que o mesmo seja apresentado. O Prof. Arnoldo considerou que devemos 69 

encampar a idéia do projeto final. Disse que o financiamento pode ser via PETROBRAS, onde 70 

captamos muito aquém do que podemos, ou mesmo com o Governo Federal. Disse que para 71 

abrigar as coleções precisamos de espaço. O Reitor disse que podemos trabalhar então a 72 

ampliação dos espaços atuais das bibliotecas. O Prof. Silvério disse que a idéia de apresentar o 73 

Projeto de Acessibilidade em determinado momento é muito importante. O Reitor disse que vai 74 

solicitar a ASCOM uma matéria sobre o Projeto de Acessibilidade. Disse que pelo entendimento, 75 

para o projeto do Oscar Niemeyer o primeiro passo é buscarmos recursos para viabilizar o projeto 76 

executivo. Disse que é importante verificarmos o que é possível ser feito para ampliarmos as 77 

bibliotecas setoriais. Passando ao item 4 da pauta, o Prof. Marco Antonio disse que foi feito 78 

solicitação ao Governo para autorização de concurso público para reposição de 72 vagas de 79 

técnicos administrativos e o Governo autorizou 37 vagas, sendo 17 para técnicos de nível superior 80 

e 20 para técnicos de nível médio. Disse que para o nível médio as 20 vagas autorizadas atendem 81 

a todos, mas para o nível superior foram 17 vagas autorizadas, mas a demanda é de 29. Disse 82 

que o interessante é trabalharmos em diferentes perfis. Distribuiu uma planilha com informações 83 

sobre as vagas. Fez uma explanação sobre as informações constantes na planilha e disse que 84 

precisamos definir como cortaremos as 12 vagas demandadas. O Prof. Arnoldo disse que 85 

devemos olhar como a distribuição hoje está desequilibrada para podermos melhorar a situação 86 

daqueles que estão com mais dificuldades de pessoal. O Reitor disse que encaminharemos as 87 

informações ao CCTA, cujo Diretor não está presente nesta reunião. Solicitou que seja analisado 88 

nos Centros e que sejam trazidas as propostas por escrito. Disse que não estaremos cortando 89 

vagas dos Centros, mas sim priorizando áreas que mais precisam. O Prof. Marco Antonio disse 90 

que precisamos definir os perfis, porque estamos contatando empresas que poderão organizar o 91 

concurso. Disse que solicitaremos aos Centros a indicação de uma pessoa para participar da 92 

Comissão. Passando ao item 5 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a proposta de recesso 93 

de final de ano, com início no próximo dia 22 de dezembro e término no dia 03 de janeiro de 2011. 94 

A proposta foi aprovada. O Prof. Arnoldo disse que temos tido alguns problemas em relação à 95 

GRC. Disse que um dos problemas é em relação à nossa sala de informática, com sistema 96 
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wireless, mas que devido à lentidão inviabiliza qualquer trabalho. Disse que haveria um simpósio 97 

que seria na sala de Pós-Graduação e não foi possível ser realizado. Disse, em relação à sala de 98 

informática no térreo do P5, que algumas pessoas informaram que não sabem como agendar a 99 

sua utilização. O Reitor informou que o agendamento deve ser feito na PROGRAD. O Prof. 100 

Arnoldo disse que o sistema de matrículas da Licenciatura do CBB não está funcionando. Disse 101 

que as informações passadas é que o problema era rede, mas o responsável na GRC não 102 

atendeu as repetidas solicitações. O Prof. Paranhos disse que está trazendo ao COLEX um 103 

plano de expansão da Incubadora de Empresas. Informou que temos um edital da FAPERJ para 104 

incubadoras e podemos incluir obras. Disse que gostaria de solicitar recursos para um projeto 105 

executivo. Fez a leitura do documento pleiteando espaço ao lado da Prefeitura do Campus. Disse 106 

que a aprovação pelo COLEX da disponibilização deste espaço ajudaria na submissão do projeto. 107 

O Reitor sugeriu que a Prefeitura traga a proposta de que em um dos módulos aprovados para 108 

expansão atrás do CCTA seja para construção de prédio para contemplar a Agência de Inovação, 109 

englobando a Diretoria de Projetos, Incubadora de Empresas, Empresa Junior, dentre outras, e 110 

que o espaço ao lado da Prefeitura continue livre. A proposta apresentada pelo Reitor foi 111 

aprovada. A Profª Teresa disse, com relação ao CCH, que crê que a biblioteca do Centro por um 112 

bom tempo não demandará mais espaços, mas o Centro em si tem projetos que necessitam de 113 

mais espaços, como o que está sendo utilizado pelo CEDERJ. O Reitor disse que está sendo 114 

preparada licitação para finalização do prédio ao lado do galpão, atrás da Prefeitura, onde 115 

funcionarão, além de salas de aula, laboratórios de ensino para o CEDERJ. Nada mais havendo a 116 

tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 05 minutos. 117 
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           Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho          Carlos André Pereira Baptista                                             121 

Reitor                                                              Secretário ad hoc 122 


