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ATA DA TRICENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, foi realizada na sala de reuniões 5 

da Reitoria, às 14 horas, a tricentésima quinquagésima quinta 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. Dylmar Penteado Dias – Pró-Reitor de Pesquisa e 10 

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

Assuntos Comunitários; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. Alexandre 12 

Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do CCH; Prof. 13 

Hernán Maldonado Vasquez – Diretor do CCTA; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral 14 

Administrativo. Compareceram como convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – 15 

Chefe de Gabinete; Prof. Paulo César de Almeida Maia – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. 16 

Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de Administração de Projetos; Prof. Carlos 17 

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

seguinte pauta: 1- Colação de grau em separado; 2- Aprovação da ata 354; 3- Informes; 4- 19 

CT-Infra/FINEP; 5- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de 20 

todos. Passando ao item 1 da pauta, foi realizada Colação de Grau em separado dos 21 

seguintes formandos: Cláudio Roberto Géa (Agronomia); Cristiane Ferrante Tulli e Marcello 22 

Pimentel Fonseca de Carvalho (Ciências Biológicas); Gorki Pinheiro da Silva, Matheus Cabral 23 

Ribeiro, Thiago Braga Leal de Andrade, Wagner Custódio Rodrigues e Stella de Carvalho 24 

Fonseca (Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo); Matheus Barbosa Pinheiro e 25 

Phillip Rodrigues Willemen (Engenharia de Produção); Marcelo Martins Cardoso e Carlos 26 

Diego Figueira Baliza (Engenharia Metalúrgica); Lorena de Oliveira Fernandes Siqueira e 27 

Michele Vieira de Azeredo (Medicina Veterinária). Após a cerimônia de colação de grau em 28 

separado foi realizada a cerimônia de assinatura do Termo de Posse dos seguintes novos 29 

docentes da Universidade: Leandro Rabello Monteiro, Thiago Motta Venâncio e Georgiana 30 

Feitosa da Cruz. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da 31 

ata da 354ª reunião, sendo aprovada. Passando ao item 3, o Reitor informou que nesta 32 

quarta-feira, 23 de fevereiro, às 9 horas, será realizado no Centro de Convenções o seminário 33 

sobre Autonomia Financeira. Disse que é importantíssima a participação de todos nesta que 34 

deve ser nossa principal bandeira. Informou que foi encaminhado pelo Governo à ALERJ o 35 

Projeto de Lei Nº 89/2011, em regime de urgência, com o reajuste de 22% para os docentes 36 

da UENF. Disse que esperamos que seja votado o mais breve possível. Disse que é 37 

importante tratar da questão do pagamento da Dedicação Exclusiva (DE). Disse que o 38 

reajuste de 22% foi conseguido por negociação do Reitor com o Governo, em nome do 39 

CONSUNI, e espera que algumas ações paralelas não nos façam perder este índice. 40 

Informou que será dado aos Centros prazo para encaminhamento das informações 41 

pertinentes referentes ao concurso para técnicos administrativos. Disse que precisamos 42 

decidir no COLEX esta questão e buscarmos mecanismos para a realização do concurso o 43 

mais breve possível. Disse, em relação à necessidade de cortar algumas vagas, que seja 44 

encaminhada pelos Centros lista com a ordem de prioridades. Informou que provavelmente 45 

no dia 1º de março haverá inauguração da Unidade de Experimentação Animal, com 46 
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expectativa pela presença do Secretário de Ciência e Tecnologia, Dr. Alexandre Cardoso. 47 

Disse que nesta oportunidade poderemos tratar com o Secretário da comissão que trabalhará 48 

a questão da D.E. Informou que o debate entre os candidatos a Reitor e Vice-Reitor será 49 

realizado no dia 02 de março. Disse que é importante trabalharmos para preservar o nome da 50 

Universidade e que se alguém tem algo a reclamar que nos cobre, mas o que não é 51 

admissível é este tipo de denuncismo que tem sido feito. Disse que há pessoas com táticas 52 

para macular a UENF e que não tem coragem de denunciar no CONSUNI, o que considera 53 

um erro. Disse que a prática de denuncismo não vai intimidá-lo e espera a colaboração do 54 

COLEX. Disse ser inadmissível que um professor, conselheiro, saia pelo campus batendo 55 

fotos sorrateiramente com o intuito de denuncismo. Informou que foi lançado ontem no site da 56 

UENF o Portal da Transparência, com informações sobre pagamentos efetuados, prestações 57 

de contas, relatórios, etc. Disse que trabalharemos para que todos os convênios da 58 

Universidade sejam publicados, assim como os seus gastos. O Prof. Stumbo informou que a 59 

seleção para o Mestrado Profissional de Matemática teve apenas 8% de faltosos. O Reitor 60 

disse que este programa faz com que tenhamos uma oportunidade de ouro para captar 61 

recursos para melhorarmos nossa informática. O Prof. Carlos Henrique disse que o 62 

Presidente da CAPES, Prof. Jorge Guimarães, em reunião, disse que a UENF é estratégica 63 

para a CAPES, por estar localizada no interior do Estado do Rio de Janeiro e bem próxima 64 

dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Passando ao item 4, o Reitor disse que 65 

precisamos definir quais critérios adotaremos para a submissão de projeto ao edital CT-66 

Infra/FINEP. O Prof. Stumbo perguntou qual será o valor dos recursos. O Prof. Dylmar disse 67 

que a FINEP solicitou dossiê com levantamento dos FINEP’s desde 2004. Informou que o de 68 

2005 falta uma prestação de contas, os de 2006 e 2007 estão em andamento, em 2008 não 69 

ganhamos e o de 2009 é o último, mas ainda não foram depositados recursos. Disse que 70 

levantou junto à GRH o número de docentes da Universidade, que são 286, e somados aos 71 

que fazem pós-doc na instituição e aos técnicos administrativos com doutorado devemos 72 

chegar a 314 doutores. Disse que entre 300 e 400 doutores dá direito à submissão de quatro 73 

subprojetos, com valor total aproximado de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil 74 

reais). Disse que no ano passado o valor total submetido pela UENF foi aproximadamente R$ 75 

4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil reais). O Reitor disse que cada Diretor sabe 76 

que poderá submeter o projeto de acordo com o número de doutores do Centro. O Prof. 77 

Dylmar disse que o preenchimento do formulário FAP deverá ser feito conforme no ano 78 

passado e cada Centro deve agendar um dia para este preenchimento, entre 23 de fevereiro 79 

e 04 de março. Informou que o prazo para envio é 23 de março. O Prof. Arnoldo disse que 80 

no CBB foi definido para este FINEP que reeditarão o do ano passado, na tentativa de 81 

conseguir o montante não aprovado no último edital, até porque os projetos não podem ser 82 

executados pela metade. O Reitor disse que é importante estabelecermos o volume de 83 

recursos que cada Centro poderá submeter. Disse que a FAPERJ lançará edital de 84 

infraestrutura para as universidades estaduais. O Prof. Paranhos disse que na reunião 85 

passada sugeriu e gostaria que fosse apreciado o projeto para a Agência de Inovação. Disse 86 

que é importante colocarmos aqui quatro ou mais subprojetos para avaliarmos. O Prof. Abel 87 

lembrou que podem ser menos de quatro subprojetos também. Sugeriu projeto do CCT para a 88 

informática. O Prof. Dylmar disse que é importante que os projetos estejam inseridos no 89 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). O Reitor disse que há o Plano Orientador de 90 

Darcy Ribeiro, mas nosso PDI está sendo tratado e precisamos avançar mais nele. Disse que 91 

podemos estabelecer aqui que cada Centro submeta um subprojeto dentro do valor referente 92 
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ao número de seus doutores. Disse que para a Agência de Inovação poderemos defini-la 93 

como prioridade da Universidade e buscarmos recursos para isso. O Prof. Stumbo disse que 94 

o CCT preferiu trabalhar em uma ação, englobando GRC, graduação, pós-graduação e 95 

pesquisa em geral. Disse que o projeto é para prédio de três andares. O Prof. Paulo disse 96 

que com o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) pode ser trabalhado um ou no 97 

máximo dois andares. O Prof. Maldonado disse que no CCTA a proposta é para prédio para 98 

laboratórios multidisciplinares, com valor aproximado de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 99 

quinhentos mil reais). O Prof. Arnoldo disse que no projeto o CBB decidiu fazer 1/3 do anexo 100 

para Farmacos, a sala de Biossegurança e a Unidade de Experimentação Animal. Disse que 101 

a Unidade não teve recursos aprovados, o anexo para Farmacos 1/3 dos recursos solicitados 102 

e a Biossegurança 70%. Disse que é preciso completar os recursos para a sala de 103 

Biossegurança, pois a mesma não pode funcionar sem a sua execução totalmente concluída, 104 

além de precisarmos completar os recursos para o anexo. Disse que o Centro precisará de 105 

R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), mas sabe que a cota do Centro não chegará a esse 106 

valor. A Profª Teresa disse que vê que alguns projetos de outros Centros também ficaram de 107 

fora no edital passado. Disse que a orientação é que se encaminhe para projetos para prédios 108 

e o CCH precisa de um prédio anexo, onde funcionará um novo curso aprovado, além de 109 

outro semi-aprovado. Disse que o Centro tem muitos projetos aprovados e está crescendo. 110 

Disse que para o projeto em si para o anexo, já há um primeiro estudo feito pelo Gabriel, 111 

técnico da Prefeitura da UENF, quando se estimou que para a execução seriam necessários 112 

aproximadamente R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). Disse que o custo 113 

poderá ser reduzido porque no CCH a montagem dos laboratórios é diferente dos outros 114 

Centros. Disse que é importante levantarmos o prédio e, por meio de outros projetos, irmos 115 

complementando. Lembrou que os laboratórios são de uso comum e que há também o Centro 116 

de Línguas, além das licenciaturas. Disse que a demanda é de R$ 1.800.000,00 (um milhão e 117 

oitocentos mil reais), mas a cota do Centro deve ser aproximadamente de R$ 750.000,00 118 

(setecentos mil reais). O Reitor disse que poderemos trabalhar no sentido de ajustar os 119 

valores. Passando ao item 5, o Reitor informou que será lançado livro de vários professores 120 

e doutorandos da UENF, com assessoramento da ASCOM e lançamento pela EDUENF. 121 

Disse que o nome do livro é “Descomplicando a Ciência”. Nada mais havendo a tratar, o 122 

Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas e 45 minutos. 123 

 124 

 125 

 126 

           Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho          Carlos André Pereira Baptista                                             127 

Reitor                                                             Secretário ad hoc 128 


