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ATA DA TRICENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e onze, foi realizada no auditório da Casa 5 

Ecológica, às 14 horas, a tricentésima quinquagésima sétima reunião ordinária do 6 

Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – 7 

UENF, com as presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Almy Junior Cordeiro de 8 

Carvalho – Reitor, que presidiu a reunião; Profª Rita da Trindade Ribeiro Nobre Soares – 9 

Pró-Reitora de Graduação em exercício; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – Pró-10 

Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Gustavo de Castro Xavier – Pró-Reitor de 11 

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

Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do 13 

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

Diretor Geral Administrativo. Compareceram como convidados: Sr. Antonio Constantino 15 

de Campos – Chefe de Gabinete; 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- Cerimônia de doação de bens a escolas públicas estaduais; 2- Aprovação da ata 19 

356; 3- Informes; 4- Concurso público para técnicos administrativos; 5- Composição das 20 

Comissões Centrais de Avaliação; 6- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião 21 

agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, foi realizada cerimônia 22 

de doação de bens a escolas públicas estaduais, por meio do edital FAPERJ “Programa 23 

de Apoio à Melhoria do Ensino de Ciências e de Matemática nas Escolas Públicas 24 

sediadas no Estado do Rio de Janeiro”. O Reitor disse que precisamos ampliar este tipo 25 

de parceria e as Diretoras das escolas é que podem informar se a parceria funcionou a 26 

contento. Disse que estas parcerias possibilitam que façamos mais do que 27 

conseguiríamos sem elas. Agradeceu à FAPERJ e ao CNPq, que possibilitam tais 28 

parcerias em prol das instituições de ensino, que puderam montar seus Laboratórios de 29 

Ciências. Informou que novos projetos foram aprovados recentemente. Foram assinados 30 

três Termos de Doação: i) para o Colégio Estadual Dr. Sylvio Bastos Tavares, 31 

representado por sua Diretora, Profª Waleska Murad Gomes. Projeto coordenado pelo 32 

Prof. Renato Augusto DaMatta, da UENF; ii) para o Colégio Estadual Dom Otaviano de 33 

Albuquerque, representado por sua Diretora, Profª Viviane Barcelos Alves. Projeto 34 

coordenado pelo Prof. Arnoldo Rocha Façanha, da UENF; iii) para a Escola Estadual 35 

CIEP Brizolão 057 Nilo Peçanha, representada por sua Diretora, Profª Ana Paula Rosa da 36 

Silva Gomes. Projeto coordenado pela Profª Antonia Elenir Amâncio Oliveira, da UENF. O 37 

Prof. Arnoldo disse que as agências de fomento nos possibilitaram trabalhar em parceria 38 

com as escolas públicas, fazendo uma extensão de qualidade. Disse que nossa 39 

Universidade foi estruturada para isso e precisamos aproveitar a oportunidade que as 40 

agências estão nos oferecendo. Disse que a Pró-Reitoria de Extensão nos apresentou a 41 

possibilidade de atuar com as escolas, por meio de bolsas de apoio, antes mesmo dos 42 

editais das agências de fomento. A Profª Antonia Elenir disse que elaborar o projeto e 43 

captar os recursos é a parte mais fácil, mas difícil é fazer o laboratório funcionar. 44 
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Parabenizou o empenho dos professores do CIEP em fazer o projeto dar certo. A Profª 45 

Ana Paula, do CIEP Brizolão 057 Nilo Peçanha, agradeceu em nome de todos os 46 

professores da escola. Disse que era um sonho ter o Laboratório de Ciências e sem o 47 

apoio da Profª Elenir o laboratório não iria para frente. Solicitou que a parceria possa 48 

continuar. O Reitor disse que precisamos divulgar porque é um exemplo bem bonito, 49 

diante dos maus exemplos que temos na vida. A Profª Waleska, do Colégio Estadual Dr. 50 

Sylvio Bastos Tavares, agradeceu a Universidade e ao Prof. Renato DaMatta em tornar 51 

realidade um sonho do colégio. Garantiu que se empenhará ao máximo para que o 52 

retorno seja o maior possível. Disse que escola pública é carente de muitas coisas e as 53 

verbas que recebem são pequenas. O Reitor agradeceu e parabenizou as Diretoras das 54 

três escolas estaduais e os três professores da UENF, coordenadores dos projetos. 55 

Passando ao item 2 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 356ª 56 

reunião, sendo aprovada com uma abstenção. Passando ao item 3, o Reitor informou 57 

que está sendo realizada neste dia eleição para a Direção do CCT. Disse que amanhã 58 

ocorrerão as eleições para as Direções do CBB e do CCTA. Informou, ainda, que a 59 

eleição para a Direção do CCH será realizada no início de maio. Desejou que tudo 60 

transcorra bem nos pleitos. Informou que decretamos ponto facultativo na próxima sexta-61 

feira, 29 de abril, por medida de segurança para as pessoas e para o patrimônio, em 62 

função do carnaval fora de época da cidade. Lembrou, ainda, que estamos em período de 63 

greve dos seguranças. Informou sobre a rescisão de contrato com a empresa que 64 

construía o Restaurante Universitário. Disse que a empresa foi multada em 65 

aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais). Disse que a segunda colocada na 66 

licitação foi convidada e, em caso de não aceitar, convidaremos a terceira colocada. Disse 67 

que caso seja necessário será realizada nova licitação. Disse que faremos todos os 68 

trâmites legais e parabenizou o trabalho realizado pela equipe da Prefeitura da UENF. 69 

Parabenizou os professores e os Centros pelos projetos submetidos ao Edital FAPERJ nº 70 

05/2011, de apoio à infraestrutura das Universidades do Estado. O Reitor solicitou 71 

inversão de pauta. A solicitação foi aprovada. Passando ao item 6, o Reitor disse que a 72 

Pró-Reitoria de Graduação está solicitando reajuste das bolsas de estágio e de apoio ao 73 

ensino. Disse que o valor atual é de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) e a proposta é de 74 

passar a valer 80% do valor da bolsa de monitoria. Colocada em apreciação, a proposta 75 

de correção dos valores para as bolsas de estágio e apoio ao ensino (tabela anexada ao 76 

final desta ata), foi aprovada. Disse que precisamos criar um Programa semelhante ao 77 

TCT FAPERJ para maior demanda de Professor Visitante. O Prof. Amaral falou do 78 

pensamento de antecipar a abertura do edital para a Pós-Graduação para o segundo 79 

semestre de 2011, possibilitando assim que os estudantes entrem em junho, já com 80 

bolsa, e atuem antes mesmo do início das aulas. Disse que há preocupação com os 81 

Programas de Pós-Graduação que estão com conceito 3. Disse que conversas já foram 82 

realizadas com os coordenadores de tais Programas para que possamos trabalhar para 83 

evitar possível descredenciamento. Disse que a possibilidade é a inserção de bolsas de 84 

incentivo à Produção Científica e Tecnológica. O Reitor disse que é importante também 85 

bolsa de incentivo a Professor Visitante. Informou que o Ministério da Educação solicitou 86 

à CAPES o lançamento de bolsas para novos Campi, mas somente para instituições do 87 

interior do país, novas ou em expansão. Disse que a referida bolsa deve ser de 88 
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aproximadamente R$ 9 mil. Disse que precisamos pensar em bolsa de incentivo à 89 

produção para fortalecer nossos Programas de Pós-Graduação. O Prof. Amaral disse 90 

que já está sendo feito este estudo e logo deverá estar concluído. A Profª Teresa 91 

lembrou que a preocupação deve valer tanto para Programa de Mestrado com conceito 3, 92 

como para Programa de Doutorado com conceito 4. O Reitor disse que estamos com um 93 

ano e dois meses de avaliação dos Programas pela CAPES e precisamos trabalhar, 94 

também, em relação aos nossos novos professores, além da possibilidade de fundir 95 

Programas. O Prof. Amaral disse que é importante trazer ao debate esta questão do que 96 

se fazer para melhorar nossos Programas. O Reitor disse que a Universidade já aprovou 97 

a divisão da Zootecnia da Produção Animal, mas ainda não efetivaram, com razão, por 98 

entenderem que poderia enfraquecer os dois Programas no momento. Disse considerar 99 

que tenha sido um acerto o COLAC não aprovar o Programa de Meteorologia. Disse que 100 

no momento a Profª Rosani pediu exoneração e o Prof. Valdo se aposentará no final 101 

deste ano. O Prof. Stumbo disse, em relação ao Programa de Meteorologia, que foi 102 

relator da questão no CCT e isso ocorreu há 5 anos. Disse que a aposentadoria do Prof. 103 

Valdo, na época, não era problema e a saída da Profª Rosani pode ter se dado em função 104 

dessa não aprovação. Disse que precisamos ter cuidado com as interpretações do que foi 105 

bom e o que não foi bom. O Reitor disse que todas as Universidades estão aplicando 106 

regras duras. Disse que hoje o Curso de Zootecnia tem mais condições do que teria o de 107 

Meteorologia e, mesmo assim, acharam conveniente sedimentá-lo melhor. Disse que 108 

precisamos estudar ações para melhorar os Programas de Biociências, de Cognição e 109 

Linguagem e de Engenharia de Produção. O Prof. Amaral disse que precisamos 110 

trabalhar para elevar nossos Cursos. Enfatizou ter comentado na CPPG que gostaria de 111 

ter sido Coordenador de Curso com a Resolução 001/2008 já em vigor. Disse que a 112 

Resolução deixa claro que os Programas trabalhariam suas normas e é importante 113 

trabalharmos de forma proativa e não reprimida. Passando ao item 5, o Reitor disse que 114 

precisamos compor as Comissões de Avaliação. Disse que a Comissão de Avaliação de 115 

Técnicos Administrativos era presidida pelo Prof. Silvério e composta por um professor 116 

por Centro, além de dois técnicos administrativos. Disse que precisamos recompô-la 117 

integralmente. Informou que na Câmara de Carreira Docente há mandatos vencidos de 118 

representantes do CCT e do CCTA. Disse que precisamos que os Centros façam as 119 

devidas indicações para que possamos compor as comissões para que processos não 120 

fiquem parados. Passando ao item 4 da pauta, o Reitor disse que foi publicada no 121 

DOERJ a composição da comissão organizadora do concurso público para 122 

preenchimento de vagas de técnicos administrativos. Disse que trouxemos listagem com 123 

a informação do número de técnicos. Disse que são os números do quadro funcional e o 124 

número das vagas dos técnicos de nível médio e superior. Solicitou que os Diretores 125 

analisem a tabela e na próxima reunião sejam trazidas propostas concretas para 126 

definirmos. Lembrou que precisamos cortar de nosso demanda 12 vagas de técnicos de 127 

nível superior, em função da não autorização total de nossa demanda. O Prof. Arnoldo 128 

lembrou que encaminhou documento solicitando reconhecimento de duas vagas que são 129 

do CBB, mas que no momento são utilizadas por outros setores. Disse que estas duas 130 

vagas são de técnicos de nível médio. O Reitor informou, sobre essas 12 vagas que 131 

precisam ser cortadas no momento, que poderemos encaminhar solicitação ao Governo 132 
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para autorização de preenchimento das mesmas. Disse que a falta de advogados está 133 

interferindo no trabalho de todos nós. Disse, também, que a aposentadoria do Auditor, 134 

que ocorrerá este ano, irá dificultar bastante, até porque é uma vaga que não poderemos 135 

repor por se tratar de servidor cedido por outro órgão. O Prof. Marco Antonio reforçou 136 

aos Diretores a informação que a autorização da Polícia Federal para aquisição de 137 

produtos controlados irá vencer no próximo mês. Disse que os Centros estão pendentes 138 

na apresentação dos relatórios mensais, ficando a UENF, devido a isso, impedida de 139 

renovar sua autorização. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e 140 

encerrou a reunião às 16 horas e 20 minutos. 141 

 142 

 143 

 144 

           Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho     Carlos André Pereira Baptista                                             145 

Reitor                                                             Secretário ad hoc 146 
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Tipo de Bolsas Carga Horária Valor de referência em 
Bolsa de Monitoria (BM) 

Valor atual 
(R$) 

Valor proposto 
(R$) 

Estágio Nível 
Médio 

20h 0,8BM 140,00 288,00 

Estágio Nível 
Superior 

20h 1,0BM 280,00 360,00 

Apoio ao Ensino 

10h 1,7BM 500,00    612,00 

20h MS 3,4BM 1.000,00 1.244,00 

20h DS 4,0BM 1.200,00 1.440,00 

30h 4,2BM 1.500,00 1.512,00 

Apoio 
Acadêmico1 

40h 10BM 3.000,00 3.600,00 
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