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ATA DA TRICENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

Reitoria, às 14 horas, a tricentésima quinquagésima segunda 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; Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; Profª Ana Beatriz 9 

Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Edson Correa da Silva – Pró-Reitor de Pesquisa e 10 

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

exercício; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto – 12 

Diretora do CCH; Prof. Hernán Maldonado Vasquez – Diretor do CCTA; Prof. Marco Antonio 13 

Martins – Diretor Geral de Administração; Compareceram como convidados: Sr. Antonio 14 

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

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

Administração de Projetos; Prof. André Lacerda de Abreu Oliveira – Chefe do Hospital 17 

Veterinário; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte 18 

pauta: 1- Aprovação da ata 351; 2- Informes; 3- Procedimentos para término do 19 

exercício/2010; 4- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de 20 

todos. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 351ª 21 

reunião, sendo aprovada com uma abstenção. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor 22 

parabenizou o Prof. Ronaldo Paranhos pelo projeto aprovado no edital Apoio a Incubadoras 23 

de Empresas de Base Tecnológica – 2010. O Prof. Paranhos agradeceu o Colegiado 24 

Executivo pela aprovação do espaço físico para futuras instalações da Incubadora. Informou 25 

que na próxima quinta-feira será realizada reunião do Conselho Deliberativo da Incubadora, 26 

quando será inaugurado um novo espaço, mas que já está apertado, em função da 27 

necessidade de acomodar todo pessoal dos projetos a incubar e pré-incubados. Informou que 28 

em 2010 aconteceram muitos avanços para a Incubadora e que a mesma emplacou e não há 29 

como voltar para trás. Disse que o empresariado e empreendedores da cidade agora têm 30 

uma porta aberta para a Universidade. O Reitor enfatizou que é bom lembrarmos que a 31 

Incubadora iria acabar por falta de recursos, inclusive para pagamento de aluguel do espaço 32 

que ocupava no Vip’s Center, e nós resolvemos trazê-la para dentro da Universidade. A Profª 33 

Teresa observou que havia entendido, em relação ao espaço físico, que a Prefeitura da 34 

UENF apresentaria um projeto a este Colegiado. O Reitor disse que será trazido ao COLEX o 35 

projeto arquitetônico. O Prof. Abel falou da boa impressão que fica quando chegamos ao 36 

Campus da UENF e vemos os prédios pintados após vários anos. Parabenizou a Prefeitura 37 

do Campus pelo trabalho. O Prof. Maldonado disse que falta um pouco de atenção com as 38 

unidades experimentais. Disse que dois porcos desapareceram do Colégio Agrícola, cada um 39 

pesando aproximadamente 40 kg. Disse que precisa ser revisto o sistema de segurança. 40 

Informou que conversou com a gerência da empresa de segurança e que foi informado que a 41 

mesma está tratando da questão do sumiço dos porcos. O Reitor disse que é importante 42 

fazer a reclamação e cobrança. Disse que a segurança precisa ser aprimorada e que talvez 43 

tenhamos que partir para sistema de câmeras. O Prof. Paulo Maia informou, sobre o 44 

desaparecimento dos porcos, que a supervisão da empresa de segurança está investigando o 45 

caso. O Reitor informou que estamos adquirindo quase todos os equipamentos solicitados 46 
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pelos Centros. Parabenizou o trabalho da Srª Aline e da Srª Lília para que conseguíssemos 47 

adquiri-los. Disse que são 18 novos equipamentos. Informou que chegaram as TV’s e os 48 

novos quadros, de alta tecnologia, para as salas de aula, além de aparelhos de ar 49 

condicionado. Informou que o novo espaço para a ASCOM já está pronto e o novo espaço 50 

para a GRC está quase pronto. Informou que a questão salarial é um problema que não está 51 

mais ao alcance do Reitor, mas amanhã estará viajando para o Rio de Janeiro para negociar 52 

com o Governo. Reafirmou que a junção com a questão salarial da UERJ nos levou a uma 53 

questão de bolsa que não foi o Reitor quem colocou na pauta. Disse considerar antiética a 54 

publicação de documentos antes dos devidos encaminhamentos. Lembrou que atitudes em 55 

audiência pública ano passado macularam a instituição e não o Reitor. Disse que os 56 

estudantes estão mobilizados pela solução do atual impasse, sem apoiar qualquer lado, até 57 

porque não deve haver lado e sim solução para a questão salarial. Disse que precisamos 58 

negociar o que foi aprovado no CONSUNI, que é o índice de 22% de reposição, além do 59 

percentual para a D.E. O Prof. Marco Antonio elogiou as senhoras Aline e Lília pelo trabalho 60 

desenvolvido em todo o processo da aquisição dos equipamentos demandados pelos 61 

Centros. Disse que todas as demandas foram atendidas, com exceção de uma do CCTA, cujo 62 

equipamento não tem representante de venda no Brasil e um microscópio do CBB, cujo valor 63 

estava muito alto. O Reitor disse que uma coisa importante neste processo é que agora 64 

temos uma lista de equipamentos para aquisição, além dos que já estamos adquirindo. 65 

Lembrou que é importante termos projetos prontos. O Prof. Marco Antonio informou que 66 

conseguimos mais três milhões de reais em negociações com o Governo. Disse que a 67 

demanda do CCH será atendida no início de 2011, já que não havia equipamento importado 68 

na demanda. Solicitou ajuda aos Diretores quanto ao plantão de recesso. Disse que foi 69 

encaminhada CI solicitando os nomes das pessoas que ficarão de plantão para recebimento 70 

de materiais e equipamentos. Disse que os nomes devem ser encaminhados até o dia 17 de 71 

dezembro. Passando ao item 3 da pauta, o Prof. Marco Antonio disse que no final do ano 72 

uma das questões prementes é o concurso para técnicos administrativos. Disse que foram 73 

solicitados, por meio de CI, os critérios para que sejam definidas as vagas para o concurso de 74 

técnicos administrativos. Informou que temos os nomes para a comissão do concurso e que 75 

precisamos definir os perfis. O Reitor disse que há necessidade de tomada de decisão e não 76 

se pode deixar para que o Reitor defina tudo. Disse que é uma questão de priorização e 77 

acredita que o concurso vai nos ajudar a preencher vagas abertas. O Prof. Maldonado 78 

informou que o CCTA já tem suas prioridades e que serão encaminhadas corretamente. O 79 

Prof. Marco Antonio disse que precisamos cortar 12 vagas e é isso que precisamos definir. 80 

O Prof. Stumbo disse que pelo que entendeu discutiríamos os critérios nesta reunião. A 81 

Profª Teresa disse que no CCH foi unanimidade que a repartição das vagas deveriam 82 

também incluir a Reitoria. Disse que, em princípio, analisaram que poderiam abrir mão de 83 

duas vagas do Centro. O Reitor disse que o próximo Reitor terá dificuldades grandes se não 84 

prepararmos um concurso que facilite a instituição. O Reitor disse que preparando o 85 

concurso quando convocarmos acredita que até tenhamos chances de chamar além das 86 

atuais vagas autorizadas. Passando ao item 4 da pauta, o Prof. Paulo Maia informou que a 87 

obra do Restaurante Universitário está com a velocidade dentro do programado, conforme o 88 

cronograma apresentado. Disse que aconteceu um atraso importante em outubro e a 89 

empresa foi multada em cem mil reais. Disse que a obra da ASCOM está pronta e serão 90 

instalados aparelhos de ar condicionado para que possa haver a mudança do setor. Disse 91 

que o novo espaço para a GRC ficará pronto nos próximos dias. Disse que a pintura das vias 92 
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está bem adiantada e serão colocadas as placas com sinalização vertical. Disse que a pintura 93 

deve ser concluída em janeiro. Informou que a pintura dos prédios também está bem 94 

adiantada e, dentro do escopo das pinturas, consta a retirada das tubulações do ar 95 

condicionado do lado externo. Disse que a pintura inclui a logomarca da UENF, além da 96 

identificação dos cursos e laboratórios constantes em cada prédio. Informou que para Macaé 97 

e para o Centro de Convenções tentaremos contemplar com a pintura. Disse que uma parte 98 

da sinalização é para veículos e outra para pedestres, mas que a segunda não está 99 

contemplada. Informou que a reforma da Villa Maria está bem adiantada e a parte externa 100 

ficará bem reestruturada, além da substituição de todos os aparelhos de ar condicionado. 101 

Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 15 horas e 102 

40 minutos. 103 

 104 

 105 

 106 

           Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho          Carlos André Pereira Baptista                                             107 

Reitor                                                              Secretário ad hoc 108 


