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ATA DA TRICENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

Reitoria, às 14 horas, a tricentésima sexagésima primeira 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. Antonio 9 

Teixeira do Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Gustavo de 10 

Castro Xavier – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Arnoldo Rocha 11 

Façanha – Diretor do CBB; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de 12 

Jesus Peixoto – Diretora do CCH; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral Administrativo. 13 

Compareceram como convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; 14 

Prof. Paulo César de Almeida Maia – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Ronaldo Pinheiro 15 

da Rocha Paranhos – Diretor de Administração de Projetos; Sr. Carlos André Pereira Baptista 16 

– Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação das atas 359 e 360; 2- 17 

Informes; 3- Elaboração do PPA; 4- Comissão Central de Carreira Técnico Administrativa; 5- 18 

Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando 19 

ao item 1 da pauta, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 359ª reunião, sendo 20 

aprovada. Colocou em apreciação a minuta da ata da 360ª reunião que também foi aprovada. 21 

Passando ao item 2, o Reitor informou que no dia 30 de junho, às 10 horas, será realizada a 22 

cerimônia de posse dos novos Reitor e Vice-Reitor, respectivamente Prof. Silvério de Paiva 23 

Freitas e Prof. Edson Corrêa da Silva. Disse que possivelmente a cerimônia terá a presença 24 

do Governador Sérgio Cabral. Informou que foi encaminhada a pauta do Conselho 25 

Universitário (CONSUNI) para a reunião do próximo dia 17 de junho, às 8 horas e 30 minutos. 26 

Disse que consta da referida pauta proposta da PROPPG de bolsa de incentivo à produção 27 

em Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (IPQ), para professores, sendo esta 28 

bolsa por tempo determinado. Informou que tivemos reunião do Conselho Curador na última 29 

sexta-feira na Casa de Cultura Villa Maria. Disse que vale a pena visitar a Villa Maria, que se 30 

encontra bonita, com acessibilidade e banheiros restaurados. Disse que foi uma obra 31 

demorada de restauração e reforma. Disse que foram construídas quatro novas salas na área 32 

externa da Villa e a casa está pronta para a recuperação interna. O Prof. Marco Antonio 33 

informou, sobre o concurso para técnicos administrativos, que houve uma primeira reunião da 34 

comissão organizadora. Disse que cada representante na comissão discutirá em seus 35 

Centros sobre o concurso e haverá nova reunião na próxima quinta-feira. Informou, também, 36 

que haverá amanhã Audiência Pública na ALERJ para tratar do Plano Pluri Anual (PPA). Fez 37 

um relato da atual situação do Restaurante Universitário. O Prof. Arnoldo convidou todos a 38 

participarem da inauguração do Biotério Central da UENF e do Memorial do Mérito Científico, 39 

no dia 21 de junho às 9 horas. Disse que serão homenageados os professores José Xavier 40 

Filho, Wilmar Dias da Silva, Lev Alexandrovitch Okorokov e Thereza Liberman Kipnis. O 41 

Reitor informou que a Audiência Pública de amanhã na ALERJ não será somente para a 42 

UENF, mas sim com discussão do PPA para todas as instituições de ensino do Estado do Rio 43 

de Janeiro. Disse que as Universidades precisam crescer e precisam de um plano de cargos 44 

e vencimentos único. Passando ao item 3, o Prof. Marco Antonio disse que se trata do 45 

Plano Pluri Anual para 2012/2015 e a SECT coordenou todo processo, juntamente com todas 46 
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as suas instituições vinculadas, com o objetivo de estabelecer programas de trabalhos 47 

comuns. Disse que representou a UENF na comissão e participou de diversas reuniões no 48 

Rio de Janeiro. Disse que foi solicitado diagnóstico da Universidade e o principal diagnóstico 49 

que colocamos foi que a UENF é a 13ª melhor Universidade no país e a 2ª no Estado do Rio 50 

de Janeiro. Disse que houve solicitação que as ações referentes a recursos humanos fossem 51 

retiradas do PPA. Distribuiu cópias do PPA aos conselheiros e fez uma explanação sobre o 52 

mesmo. Disse que diferente de anos anteriores, desta vez foi feita estimativa financeira de 53 

cada programa e as ações envolvidas no PPA 2012-2015. Disse que a DGA todo ano prepara 54 

proposta orçamentária e encaminha à Reitoria para ser submetida ao Conselho Universitário. 55 

Disse que em 2010 executamos 78 milhões de reais em pessoal e para 2011 a estimativa é 56 

de 92 milhões de reais. O Sr. Constantino disse que gostaria de reforçar o que já foi dito 57 

sobre a evolução do aporte de recursos para a UENF, não somente em relação a pessoal. 58 

Disse que nossos vencimentos são melhores que a maioria dos órgãos estaduais e temos um 59 

plano de carreira que é raro no Estado do Rio de Janeiro, com sistema de avaliação 60 

periódica. Disse, ainda, que temos triênio, insalubridade e periculosidade. Passando ao item 61 

4, o Sr. Constantino disse que  o CBB já indicou os dois membros docentes para compor a 62 

Comissão Central de Avaliação do Servidores Técnicos Administrativos, assim como o CCH. 63 

O Prof. Stumbo informou que o CCT já está encaminhando os nomes. Passando ao item 5 64 

da pauta, o Reitor disse que será levada ao próximo CONSUNI proposta para ser concedida 65 

a Medalha Darcy Ribeiro a servidores que se aposentaram na compulsória. Disse, também, 66 

que outra proposta é de homenagem ao Prof. Romeu Vianni, já falecido, dando seu nome ao 67 

Centro de Convivência localizado ao lado do CCTA. Nada mais havendo a tratar, o Reitor 68 

agradeceu a todos e encerrou a reunião às 15 horas e 50 minutos. 69 
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           Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho      Carlos André Pereira Baptista                                             73 

Reitor                                                     Secretário ad hoc 74 
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