
     

 

 

                                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 

 

 

ATA DA TRICENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e onze, foi realizada na sala de reuniões da 5 

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

Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do CBB; 11 

Prof. Helion Vargas – Diretor em exercício do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto – Diretora 12 

do CCH; Prof. Hernán Maldonado Vasquez – Diretor do CCTA. Compareceram como 13 

convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Ronaldo Pinheiro 14 

da Rocha Paranhos – Diretor de Administração de Projetos; Sra. Maria Beatriz Pessanha 15 

Boeschenstein – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Colação de grau em 16 

separado; 2- Aprovação da ata 352; 3- Informes; 4- Orçamento/2011; 5- Procedimentos do 17 

início do ano; 6- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de 18 

todos. Como item 1 da pauta, foi realizada Colação de Grau em separado dos seguintes 19 

formandos: Maurício Portes Santos Sobrado Silva, do Curso de Medicina Veterinária. Aurélio 20 

Gomes Perrout, Jhony Martins Lucas de Oliveira e Marcos Alexandre Camporez Venturim, do 21 

Curso de Engenharia Civil. Murilo dos Santos Teixeira, do Curso de Engenharia Metalúrgica. 22 

Quando terminou a cerimônia de Colação de Grau o Reitor convocou os Conselheiros para 23 

se dirigirem ao prédio da Diretoria de Projetos para continuar a reunião. Passando ao item 2 24 

da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 352ª reunião, sendo aprovada 25 

com uma abstenção. Passando ao item 3, o Reitor informou sobre o calendário da eleição 26 

para Diretor de Centro e solicitou aos Diretores que ficassem atentos aos prazos e 27 

procedimentos. Continuou dizendo que estão acontecendo problemas com o cumprimento de 28 

calendário de eleições para Coordenadores, ressaltou a necessidade de haver o 29 

acompanhamento da duração dos mandatos. O Prof. Silvério falou do problema que está 30 

havendo com vários Coordenadores de Extensão que ficaram além do tempo de mandato e, 31 

apesar de terem trabalhado, participado de reuniões, assinado atas, o parecer dado pela 32 

ASJUR diz que não é possível que recebam além do prazo previsto e, por isso, o que foi pago 33 

deve ser devolvido. Solicita que os Centros façam uma declaração reconhecendo o atraso 34 

nas eleições e também que o trabalho do Coordenador foi feito e encaminhar o documento 35 

para ser aprovado nos Colegiados. O Reitor esclareceu que a nomeação de Coordenador 36 

pro-tempore é por 30 dias, o que ele recebeu além desse prazo deve ser devolvido. O Prof. 37 

Maldonado informou que no CCTA todo calendário de eleições já foi previsto, continuou 38 

dizendo que não considera justo o Coordenador, que mesmo sem mandato, participou de 39 

reuniões e executou trabalhos não poder receber. A Profa. Teresa se manifestou dizendo 40 

que no CCH aconteceu esse problema do Coordenador pro-tempore ficar além do prazo de 41 

30 dias. A Direção do Centro e o Coordenador encaminharam consulta à ASJUR e estão 42 

aguardando a resposta. O Reitor informou sobre a reunião que houve com o Secretário de 43 

Ciência e Tecnologia para tratar da reposição salarial dos Professores. As negociações em 44 

torno dos 22% estavam avançando, dependendo da aprovação da ALERJ, mas agora, com o 45 

problema das enchentes, não sabe como vai ficar essa questão. Acredita que a proposta de 46 
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reposição de 22% será encaminhada em fevereiro. Considera importante não comparar a 47 

UENF com a UERJ porque pode levar a um equívoco. O Prof. Silvério falou da questão do 48 

calendário letivo, disse que acredita que se as aulas retornarem em fevereiro será possível 49 

fechar o semestre sem prolongar demais. O Reitor esclareceu que a previsão anterior seria 50 

fechar o semestre em 11 de fevereiro, os professores ficaram um mês de férias, se as aulas 51 

retornarem agora o semestre será encerrado em março. O Reitor falou da classificação da 52 

UENF que é a 13ª melhor universidade do Brasil e a segunda instituição de ensino superior 53 

pública no Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o IGC (Índice Geral de Cursos) do MEC. 54 

É a terceira vez consecutiva que a UENF fica entre as 15 primeiras colocadas no IGC. 55 

Ressaltou que essa avaliação é muito consistente e acredita que temos condições de avançar 56 

mais, superando as questões de infra-estrutura e equipamentos para pesquisa. Quanto aos 57 

equipamentos, foi comprado um grande número e estão sendo instalados. Continuou dizendo 58 

que mais uma vez a Universidade está caminhando para o sucesso no Vestibular Nacional. 59 

Informou ainda sobre a instalação das TVs e dos novos quadros nas salas de aula e, que o 60 

próximo passo será a pintura. O Prof. Helion perguntou sobre a questão da manutenção dos 61 

banheiros. O Reitor explicou que está sendo feita uma recuperação emergencial mas, aos 62 

poucos, será feita a reforma geral dos banheiros. O Reitor disse que gostaria de deixar 63 

registrado o trabalho das diversas unidades da DGA onde os funcionários trabalharam nos 64 

dias 30 e 31 de dezembro, tendo havido no dia 30 licitação. Considera importante reconhecer 65 

e apoiar essas pessoas que estão trabalhando muito. O Prof. Maldonado perguntou sobre 66 

licitação para manutenção das unidades experimentais. O Reitor esclareceu que não é 67 

possível licitar se a unidade não estiver, efetivamente, sob responsabilidade da Universidade. 68 

Ele tem trabalhado junto aos diversos órgãos para que essas áreas passem definitivamente 69 

para a UENF. O Reitor informou sobre o reconhecimento de dívida trabalhista que vai ser 70 

paga. O Prof. Arnoldo sugere que haja ampla divulgação e reconhecimento do trabalho que 71 

vem sido desenvolvido pelo pessoal da DGA, que vem trabalhando de forma abnegada, 72 

citando nominalmente cada um deles, bem como, a questão da compra e instalação de 73 

equipamentos. Considera importante a divulgação para criar um clima positivo na instituição, 74 

muitos reclamam sem saber o trabalho que está sendo feito. O Prof. Silvério informou que a 75 

inscrição no Edital de Extensão foi prorrogada até dia 28. Alguns alunos estão em situação 76 

complicada por causa das enchentes. Informou sobre a publicação do convênio Projovem 77 

campo, para professores da rede pública estadual que irão capacitar jovens de áreas rurais. 78 

Disse que concorda com a sugestão do Prof. Arnoldo sobre a divulgação do trabalho que é 79 

feito pelos funcionários da DGA, considera importante a Universidade reconhecer as coisas 80 

boas e de se ter orgulho de ser da UENF. Ressaltou que há um grupo de pessoas que 81 

trabalha de forma abnegada e esse trabalho precisa ser reconhecido e valorizado. O Prof. 82 

Edson informou que saiu o resultado final da avaliação da CAPES dos 13 programas de pós-83 

graduação. Os recursos apresentados foram importantes, alguns não foram considerados 84 

mas mesmo assim foram importantes para apontar alguns equívocos na avaliação. Informou 85 

da aprovação do projeto de mestrado profissionalizante de matemática, semi-presencial que 86 

vai representar um esforço para melhorar o ensino básico. O Reitor lembrou aos Diretores 87 

que está aguardando resposta do documento enviado sobre a questão do concurso de 88 

técnicos, ressaltou que é para preencher os cargos existentes no Plano de Cargos da UENF. 89 

Estão na dependência dessa resposta para dar início ao processo do concurso. O Prof. 90 

Arnoldo ressaltou que duas vagas referentes a técnicos desligados do CBB, não foram 91 

incluídas na lista preparada pela DGA para o concurso em tela, e isto precisa ser revisto para 92 



     

 

 

                                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 

 

 

que o Centro possa se posicionar sobre os perfis para reposição avaliando as prioridades em 93 

função do número real de vagas. O Reitor falou que a reunião no COLEX servia também para 94 

inaugurar o espaço da Diretoria de Projetos e já foi aprovado o espaço para construção da 95 

Agência de Inovação Tecnológica. Passando ao item 4, o Reitor distribuiu cópia do 96 

Orçamento/2011, aprovado na ALERJ (anexo), ressaltando que já foram previstos os novos 97 

concursos e a reposição salarial. No orçamento da FAPERJ estão previstos 10 milhões e 98 

duzentos mil reais para a UENF, com isso, o Edital de Pós-Graduação poderá ser atendido 99 

em sua plenitude, dificilmente não conseguirão atender às demandas de bolsas, mas 100 

precisam ser demandas de qualidade. As Bolsas de Apoio Acadêmico saíram da cota 101 

FAPERJ e passaram para fonte 22 Fundo de Combate à Pobreza. Para 2011 há possibilidade 102 

de aumentar, o número de bolsas para Professor Visitante. Continuou dizendo que tem 103 

havido pouca procura para Bolsas de Monitoria. Em 2010, a execução orçamentária da 104 

FAPERJ foi a maior, do recurso disponibilizado, 7 milhões, foram devolvidos 82 mil reais. 105 

Continuou dizendo que ainda faltam alguns dados da execução orçamentária 2010, que estão 106 

sendo fechados, mas a execução da UENF foi de mais de 99%, recorde de execução no 107 

Estado. O Prof. Paranhos ressaltou que já está previsto no orçamento da FAPERJ recursos 108 

para implantar FATEC e também editais de inovação tecnológica. O Reitor lembrou que 109 

existe necessidade de rever o que foi previsto no último projeto FINEP para já ter base para o 110 

próximo edital. Passando ao item 5, sobre os procedimentos do início do ano, considera 111 

importante conhecer o orçamento e também tem a questão do Calendário Acadêmico, 112 

acredita que até janeiro ou fevereiro do próximo ano o calendário de aulas será corrigido. 6- 113 

Assuntos diversos – não houve. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e 114 

encerrou a reunião às 15 horas e 40 minutos. 115 

 116 

 117 

 118 

           Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho          Maria Beatriz P. Boeschenstein                                             119 

Reitor                                                              Secretária ad hoc 120 


