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ATA DA TRICENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

Reitoria, às 14 horas, a tricentésima quinquagésima oitava 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, 8 

que presidiu a reunião; Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; Profª Rita 9 

da Trindade Ribeiro Nobre Soares – Pró-Reitora de Graduação em exercício; Prof. 10 

Antonio Teixeira do Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. 11 

Gustavo de Castro Xavier – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. 12 

Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do 13 

CCT; Profª Silvia Alicia Martinez – Diretora em exercício do CCH; Prof. Hernán 14 

Maldonado Vasquez – Diretor do CCTA; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral 15 

Administrativo. Compareceram como convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – 16 

Chefe de Gabinete; Prof. Paulo César de Almeida Maia – Diretor da Prefeitura da UENF; 17 

Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de Administração de Projetos; Prof. 18 

André Lacerda de Abreu Oliveira – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. Carlos André 19 

Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Colação de grau em 20 

separado; 2- Aprovação da ata 357; 3- Informes; 4- Concurso público para técnicos 21 

administrativos (continuação dos procedimentos); 5- Composição das Comissões Centrais 22 

de Avaliação (continuação dos procedimentos); 6- Assuntos Diversos. O Prof. Abel 23 

iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Informou que o Reitor chegará ainda 24 

durante a realização desta reunião em virtude de consulta médica. Passando ao item 1 25 

da pauta, foi realizada cerimônia de colação de grau em separado, presidida pelo Prof. 26 

Abel Carrasquilla, dos seguintes formandos: Juliana Gonçalves Manhães (Agronomia); 27 

Helio Kinast Cruz Secco (Ciências Biológicas); Aline Encarnação dos Santos (Cederj); 28 

Dhyemila de Paula Mantovani (Cederj); Sergio Nikitiuk (Cederj); Renata de Almeida 29 

Barcelos (Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo); Rafael Vianna Barbosa de 30 

Almeida Guerra (Medicina Veterinária); Tiago Botelho Gomes (Medicina Veterinária); 31 

Erica da Silva Lopes (Engenharia Metalúrgica). O Prof. Marco Antonio solicitou inclusão 32 

na pauta de item sobre apresentação de pesquisa do Clima Institucional. A solicitação foi 33 

aceita. Passando ao item 2 da pauta, o Prof. Abel colocou em apreciação a minuta da 34 

ata da 357ª reunião, sendo aprovada com uma abstenção. Passando ao item 3, o Prof. 35 

Abel informou que foram eleitos os novos Diretores do CBB e CCTA, professores 36 

Gonçalo Apolinário e Henrique Duarte Vieira. Disse que no CCT haverá 2º turno no 37 

próximo dia 5 de maio, entre os professores Jose Ramon Arica Chavez e Edmilson Jose 38 

Maria, e o CCH terá a sua eleição realizada no próximo dia 4 de maio, tendo como 39 

candidato único o Prof. Sérgio Arruda. O Prof. Marco Antonio informou que estamos 40 

com dificuldade de abastecimento com óleo diesel, pois o Estado deixou de fornecer. 41 

Disse que abrimos processo de licitação, mas não tivemos interessados no fornecimento. 42 

Disse que estamos estudando como solucionar a questão. Informou que foi suspenso 43 

ontem todo o abastecimento de combustível nos Batalhões da Polícia Militar e Corpo de 44 
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Bombeiros. Disse que a suspensão do abastecimento é devido à falta de combustível em 45 

alguns postos e estão sendo priorizados os abastecimentos das ambulâncias. Informou 46 

que está sendo negociado pelo Estado com a PETROBRAS que o abastecimento possa 47 

ser realizado em postos particulares, com a bandeira BR. O Sr. Constantino informou 48 

que haverá reunião do Conselho Universitário na próxima sexta-feira. O Prof. Paulo Maia 49 

informou que o Centro de Convenções está com problema elétrico e deverá ficar parado 50 

aproximadamente 60 dias até que as peças sejam substituídas. O Prof. Ronaldo 51 

Paranhos informou que em outubro passado solicitou ao COLEX pré-aprovação de 52 

espaço físico para a Agência de Inovação para que pudesse submeter projeto à FAPERJ. 53 

Disse que o projeto já está com recursos depositados para o projeto executivo e é 54 

importante ter a cessão do espaço de um dos lotes ao lado do CCTA de forma definitiva. 55 

O Sr. Constantino sugeriu ao Prof. Paranhos evoluir entendimentos com a Prefeitura da 56 

UENF e trazer as informações ao COLEX. O Prof. Arnoldo disse que é importante 57 

discutir melhor nas reuniões vindouras aquele loteamento para organizarmos e 58 

otimizarmos a ocupação daquele espaço físico frente as demandas existentes. Passando 59 

ao item 4, o Prof. Marco Antonio disse que ficou definido na última reunião do COLEX 60 

que os Diretores de Centro analisariam as tabelas com as informações das vagas para 61 

técnicos administrativos e trariam propostas. Disse que os perfis precisam constar do 62 

quadro permanente. O Prof. Abel disse que na última reunião definiu-se que os Diretores 63 

trariam para esta reunião propostas referentes à necessidade de corte de 12 vagas de 64 

Técnicos de Nível Superior (TNS) de nossa demanda. O Prof. Arnoldo considerou que o 65 

mais sensato a ser feito é que cada Diretor justifique as suas necessidades referentes às 66 

vagas para TNS, e então depois o Conselho deliberaria quais as vagas seriam prioritárias. 67 

O Prof. Maldonado disse que o Conselho de Centro do CCTA analisou e listou as 68 

prioridades. Falou, por exemplo, da necessidade de Engenheiro Agrônomo para Itaocara, 69 

em função da aposentadoria do servidor Paulo Rogério há 02 (dois) anos. Disse que a 70 

segunda prioridade era para técnico em Parasitologia, pois não há nenhum técnico nesta 71 

área. O Prof. Marco Antonio lembrou que das 29 vagas que solicitamos para TNS, foram 72 

autorizadas apenas 17. O Prof. Stumbo disse que no CCT, da demanda de 8 vagas para 73 

TNS, duas delas o Centro pode aguardar. Declarou ser contrário a cortes lineares, pois 74 

isto perpetuaria as grandes distorções já observadas entre os Centros: enquanto o CCT 75 

dispõe de apenas 60 servidores técnicos administrativos para 107 docentes, esta relação 76 

é de 70/58 no CBB, 30/38 no CCH e 167/86 no CCTA. O Prof. Maldonado disse que no 77 

CCTA, das 7 vagas solicitadas pelo Centro, podem liberar duas para outro momento. A 78 

Profª Silvia disse que no CCH, das 6 vagas solicitadas, podem aguardar por duas delas. 79 

O Prof. Arnoldo disse que, das duas vagas para TNS do CBB, o Centro pode aguardar 80 

por uma delas. O Prof. Marco Antonio disse que na Reitoria poderiam liberar no 81 

momento duas das 6 vagas solicitadas. Disse que, diante do exposto, ainda há a 82 

necessidade de se cortar mais três vagas. O Prof. Paranhos informou que o Reitor havia 83 

sugerido que a Reitoria poderia abrir mão de vagas de Técnico de Nível Médio (TNM) 84 

para os Centros, para suprir os possíveis cortes de vagas de TNS, pelo fato de que as 85 

vagas da Reitoria atendem toda Universidade. O Prof. Maldonado disse que, para 86 

colaborar, o CCTA liberará mais uma vaga. O Prof. Marco Antonio sugeriu então que 87 

uma vaga cortada do CCT e uma do CCH sejam substituídas por outra vaga de TNM, da 88 
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cota da Reitoria. Disse que a proposta para as vagas para Técnicos de Nível Superior que 89 

constarão do edital do concurso público é a seguinte: 05 vagas para o CCT; 04 vagas 90 

para o CCTA; 03 vagas para o CCH; 01 vaga para o CBB; 04 vagas para a Reitoria. Disse 91 

que esta proposta pode ser aprovada condicionada à posição do CCT e do CCH na 92 

próxima reunião. A proposta foi aprovada. O Prof. Arnoldo lembrou que é necessário 93 

voltarmos a tratar do resgate das duas vagas de TNS que pertencem ao CBB, que foram 94 

deslocadas para outros setores por motivos alheios aos interesses do Centro. A Profª 95 

Silvia lembrou, também, da vaga do CCH de TNS que pertencia à servidora Heloisa 96 

Martins, que foi cedida para a FAPERJ. Passando ao item 5, o Prof. Stumbo disse que 97 

ficamos de receber informação oficial das vagas que se encontram abertas nas 98 

Comissões de Avaliação. O Sr. Constantino fez a leitura do Art. 77 do Regimento Geral 99 

da UENF: Art. 77 - A Comissão Central de Carreira Técnico-Administrativa é 100 

constituída dos seguintes membros: I - 01 (um) docente do quadro indicado pelo 101 

Reitor, como Presidente; II - 03 (três) membros docentes do quadro indicados pelo 102 

Colegiado Executivo; III - 03 (três) representantes dos funcionários técnicos e 103 

administrativos, sendo 02 (dois) de nível superior e 01 (um) de nível médio. Disse 104 

que cada membro, quando indicado, precisa de um suplente, por isso solicita que os 105 

Centros indiquem nomes também para a suplência. Fez a leitura do Parágrafo 2º, do 106 

Artigo 77 do Regimento da UENF: § 2º - Os representantes dos funcionários técnico-107 

administrativos são eleitos por seus pares, dentre os funcionários técnico-108 

administrativos do quadro ativo permanente da UENF, com mandato de 03 (três) 109 

anos, sendo permitida uma única recondução. O processo de eleição será 110 

coordenado pela Reitoria e supervisionada pela Associação de Servidores da UENF 111 

ou equivalente. Informou que a eleição a que se refere o § 2º acima foi coordenada pela 112 

Ana Terezinha, da Gerência de Recursos Humanos (GRH). Solicitou aos Diretores que 113 

indiquem um nome de cada Centro para colaborar neste pleito com a Ana Terezinha, de 114 

preferência as mesmas pessoas que colaboraram na última eleição. Passando ao item 6 115 

da pauta, o Prof. Marco Antonio fez a apresentação do resultado da pesquisa 116 

coordenada pelo pessoal da área de Desenvolvimento da GRH. Disse que foram 117 

distribuídos formulários com perguntas aos servidores para se chegar ao resultado sobre 118 

o Clima Institucional. O Reitor disse que foi um importante trabalho do pessoal da área de 119 

Desenvolvimento da GRH e os resultados devem ser analisados pelos Centros. O Prof. 120 

Marco Antonio informou que o resultado será encaminhado aos Diretores para que 121 

possam ser analisados pelos respectivos Conselhos de Centro. O Prof. Paulo Maia 122 

sugeriu que a equipe da GRH participe das reuniões dos Centros para esclarecerem 123 

dúvidas que venham a surgir. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e 124 

encerrou a reunião às 16 horas e 30 minutos. 125 

 126 

 127 

 128 

           Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho     Carlos André Pereira Baptista                                             129 

Reitor                                                             Secretário ad hoc 130 

 131 


