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ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e sete, foi realizada na Casa de Cultura Villa 5 

Maria, às 14 horas, a ducentésima sexagésima terceira reunião do Colegiado Executivo da 6 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos 7 

seguintes Conselheiros: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, que presidiu a 8 

reunião; Prof. Antonio Abel Gonzáles Carrasquilla – Vice-Reitor; Profª Lílian Maria Garcia 9 

Bahia de Oliveira – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Edson Correa da Silva – Pró-Reitor de 10 

Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Silvério de Paiva Freitas – Pró-Reitor de Extensão e 11 

Assuntos Comunitários; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de 12 

Jesus Peixoto – Diretora do CCH; Prof. Hernán Maldonado Vásquez – Diretor do CCTA; 13 

Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor 14 

Geral Administrativo; Sr. Antônio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Sr. Carlos 15 

André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Compareceram como convidados: Prof. 16 

Antonio Teixeira do Amaral Jr. – Secretário Geral; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha 17 

Paranhos – Diretor de Administração de Projetos; Prof. Paulo César de Almeida Maia – 18 

Gerente da Prefeitura do Campus; Para tratar da seguinte Pauta: 1- Aprovação da Ata da 19 

262ª Reunião; 2- Informes; 3- Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI; 4- Assuntos 20 

Diversos; O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 21 

1 da pauta, o Reitor colocou a Ata da 262ª Reunião para aprovação, sendo aprovada por 22 

todos. No item 2 o Reitor informou que no dia 16 de agosto será realizada Reunião 23 

Extraordinária do Conselho Universitário, em comemoração ao aniversário da UENF, com 24 

entrega das Medalhas Darcy Ribeiro à FAPERJ e ao Sr. Maurício Brennand. Disse que 25 

serão entregues, também, os prêmios relativos à Semana de Iniciação Científica e Mostra 26 

de Pós-Graduação e de Extensão. Informou sobre a abertura de Edital Universal do CNPq, 27 

cabendo a este colegiado trabalhar para que a UENF apresente o maior número possível 28 

de projetos. Leu convite feito pelo Sr. Geraldo Benedicto Hayem Coutinho, Presidente 29 

Regional da FIRJAN, para participação no Desdobramento do Mapa do Desenvolvimento 30 

do Estado do Rio de Janeiro, no dia 8 de agosto, às 15h, na FIRJAN, em Campos dos 31 

Goytacazes. Lembrou que dia 10 de agosto é o prazo final para submissão de projetos 32 

para o edital FAPERJ referente à capacitação técnica. O Prof. Abel informou que esteve 33 

representando o Reitor em reunião na Prefeitura de Arraial do Cabo sobre proposta do 34 

CBB para implantação da UENF naquela cidade. Passada a palavra ao Prof. Arnoldo, 35 

este informou que o Prefeito de Arraial do Cabo ofereceu uma área de 10.000 m2, mas 36 

estipulou um prazo até o dia 20 de agosto para que a UENF comprove ter verba para 37 

construção do campus em Arraial do Cabo, pois há um grupo interessado em adquirir a 38 

referida área por R$ 6.800.000,00. Disse que o Prefeito, em caso de interesse da UENF, 39 

se comprometeria a trabalhar junto à Câmara de Vereadores daquela cidade, para 40 

aprovação da cessão da área à UENF, por achar que esta cessão seria o melhor 41 

investimento para a cidade. O Prof. Abel informou que há 12 editais da FAPERJ abertos. 42 

Informou que em relação ao APQ1 o teto subiu para R$ 24.000,00 e até dia 10 de 43 

setembro deverão ser julgados os projetos encaminhados. Disse que há uma solicitação 44 

para que todos atualizem seus cadastros na FAPERJ, via on-line. Informou que solicitou à 45 

FAPERJ, a pedido do Reitor, listagem de todos projetos apresentados àquela instituição 46 
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nos últimos três anos por pesquisadores da UENF, aprovados ou não. O Prof. Marco 47 

Antonio informou que foram realizados três pregões eletrônicos referentes à limpeza, 48 

segurança e manutenção dos banheiros e parte elétrica. Disse que no pregão referente à 49 

limpeza, o valor ficou em R$ 87.000,00, sendo que a previsão era de R$ 179.000,00. Hoje 50 

se paga R$ 89.000,00. O pregão da segurança ficou em R$ 306.000,00, sendo que a 51 

estimativa era de R$ 390.000,00 e hoje se paga R$ 193.000,00. Informou ainda que o 52 

pregão referente à manutenção dos banheiros e parte elétrica ficou em R$ 71.500,00. 53 

Disse que estão tendo dificuldades para licitação de fotocópias, pois só uma firma se 54 

interessou, quando se exige no mínimo três. Vai procurar se informar se neste caso pode 55 

fazer a licitação com apenas um interessado. Informou que sobre os valores constantes em 56 

“Restos a Pagar”, até R$ 50.000,00 será pago em uma parcela e além R$ 50.000,00, em 57 

14 parcelas semestrais, com a primeira parcela vencendo em 2008. Disse que em relação 58 

ao orçamento, este deveria ter sido consolidado até sexta-feira, 3 de agosto, mas o 59 

Governo ainda não abriu o sistema. Disse que foi enviada proposta orçamentária referente 60 

à pessoal, num valor de R$ 81.000.000,00, que contém 10% de aumento no número de 61 

servidores, pagamento de insalubridade e periculosidade e dívida com pessoal. O Prof. 62 

Alexandre disse que em reunião anterior, ao se discutir a divisão do orçamento para cada 63 

Centro, os valores foram reduzidos se prevendo um aumento nos custeios, mas como 64 

estes não sofreram aumento, sugere que se recomponham os valores de cada Centro. O 65 

Prof. Marco Antonio disse que para se fazer alteração dependerá de autorização do 66 

Governo. O Prof. Maldonado disse achar interessante fazer um balanço dos valores que 67 

foram aprovados e os que realmente foram recebidos. O Prof. Marco Antonio disse que 68 

em relação à quota centralizada, a FAPERJ só anda pagando as bolsas. Passando ao 69 

item 3 da pauta, o Reitor disse que para qualquer avaliação que a UENF venha a passar 70 

deve haver um Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) estabelecido e aprovado pelo 71 

Conselho Universitário. Disse que a implantação do PDI fica complicada sem a autonomia 72 

financeira, por isso até se discutiu primeiro neste colegiado a questão da autonomia 73 

financeira. Disse que a cada 5 anos deve haver uma revisão do PDI. Disse que com o 74 

Plano de Desenvolvimento Institucional poderá até se cobrar do Governo a questão da 75 

autonomia financeira, importante para o cumprimento do referido plano. O Prof. Arnoldo 76 

disse que há dois pontos onde a UENF está distante, que são a avaliação institucional e a 77 

acessibilidade. Disse que estes pontos começaram a ser discutidos recentemente. O 78 

Reitor disse que em relação à avaliação institucional, há a necessidade de ser instalada a 79 

Comissão Permanente de Avaliação (CPA). Explanou sobre quem pode ser membro da 80 

CPA e sobre quem indica estes membros. Disse que para as avaliações os números já são 81 

conhecidos, faltando apenas análises mais detalhadas. O Prof. Maldonado sugeriu que 82 

sejam convidadas, de cada Centro, pessoas treinadas para trabalhar no SINAES, para que 83 

as mesmas ajudem na elaboração do PDI. O Reitor disse que não gostaria de um PDI 84 

criado com a cara do MEC, levando em conta apenas o critério de avaliação. Disse ser 85 

importante, também, a criação do Projeto Pedagógico Institucional (PPI). A Profª Lílian 86 

disse que em relação à acessibilidade, a UENF encontrou dificuldades devido à falta de 87 

pessoas especializadas. Lembrou da exigência em se cumprir a Lei de Libras (Língua 88 

Brasileira de Sinais), e ressaltou que a UENF deve projetar um trabalho referente a esta lei. 89 

O Reitor disse que há várias ações a serem discutidas, como o ciclo básico, ensino à 90 

distância, melhoria da pós-graduação. O Prof. Silvério disse que a UENF já nasceu de 91 

uma idéia inovadora, por isso é importante se fazer o Plano de Desenvolvimento 92 
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Institucional com a mente aberta. Disse que a acessibilidade é apenas um ponto e que se 93 

deve estabelecer prioridades. Sugeriu um grupo para trabalhar os pontos importantes e 94 

que esse grupo capte as idéias existentes e as demais que surgirem durante o andamento 95 

dos trabalhos. O Prof. Arnoldo sugeriu um grupo ou uma pessoa que resgate as idéias 96 

planejadas por Darcy Ribeiro. Disse que se deve ter um grupo profissional para avançar 97 

nos pontos ainda críticos. Disse, também, que não existe um programa esportivo integrado 98 

às atividades acadêmicas. O Prof. Amaral disse que estamos diante de uma proposta das 99 

mais importantes para a UENF trabalhar. Disse que esse é um debate macro, mas frisou 100 

que a UENF também é grande. Disse que o documento deverá incluir um histórico da 101 

instituição, assim como visões do futuro, além do projeto pedagógico, estrutura 102 

organizacional e orçamento da UENF. Ratificou que o projeto pedagógico requer conhecer 103 

e divulgar a organização didático-pedagógica da Graduação, bem como a relevância social 104 

e científica da pesquisa em relação aos objetivos e a concepção de extensão e atuação 105 

social. O Prof. Ronaldo Paranhos disse que pelas discussões ficou a impressão que o 106 

Plano de Desenvolvimento Institucional resolverá tudo na instituição, mas que não é bem 107 

assim, o PDI mostrará o que já temos e onde precisaremos melhorar. Disse que deverá ser 108 

melhorada dentro de um tempo a questão do controle dos egressos na UENF. Disse que 109 

se deve reconhecer os pontos fracos da instituição e trabalhar para que dentro de um 110 

determinado tempo os mesmos sejam melhorados. Disse que se deve ter a visão para 4 111 

anos, mas estabelecer a ação para o próximo ano. O Sr. Constantino disse que já temos 112 

uma orientação legal e a experiência de algumas instituições. Disse que o COLEX deveria 113 

organizar grupos pequenos ou ciclos de discussões baseados nas informações que já se 114 

possui. Disse que em relação à acessibilidade, já foi constituído grupo de trabalho, 115 

presidido pelo Prof. Mário Galvão, comprovando assim que a UENF tem trabalhado essa 116 

questão. Disse que, inclusive, foi encaminhado documento ao Governo, na gestão da 117 

Governadora Rosinha, relatando o que a UENF tem feito a respeito dessa questão. A Profª 118 

Teresa disse que seguindo a linha de pensamento do Prof. Ronaldo Paranhos, sugere que 119 

se faça um diagnóstico dos pontos que faltam na UENF e havendo esses diagnósticos, já 120 

será um avanço. Disse que em relação à questão da filosofia, que se apanhe o plano de 121 

Darcy Ribeiro e se faça uma síntese. Disse que há pessoas na UENF para trabalhar essa 122 

questão, podendo ter um grupo trabalhando a história e outro trabalhando a infra-estrutura. 123 

O Prof. Edson sugeriu uma relatoria e que se consiga os dados que possam ser 124 

pesquisados quando for necessário. A Profª Lílian disse que as bibliotecas da UENF 125 

possuem os livros de Darcy Ribeiro sobre o tema. O Prof. Maldonado disse que a 126 

comunidade universitária desconhece o PDI. O Reitor disse que é importante o 127 

levantamento de demandas e acha importante a participação da comunidade universitária. 128 

Disse que a Câmara de Graduação precisa discutir os programas pedagógicos dos Cursos. 129 

O Prof. Arnoldo disse que sobre a participação da comunidade, a UENF poderia, através 130 

das Pró-Reitorias, fazer programas para que os pesquisadores atuem em cima dos 131 

problemas enfrentados pela Universidade, com contra-partida da instituição, que pode ser 132 

através de bolsas. A Profª Lílian disse que achou a idéia do Prof. Arnoldo fantástica, e que 133 

a PROEX tem condições de fazer isso, com um edital induzido. O Reitor disse que é 134 

importante ir alimentando as idéias e considera mais fácil a elaboração da parte de infra-135 

estrutura do que da parte educacional. Passado ao item quatro da pauta o Reitor falou da 136 

proposta de criação da Prefeitura do Campus, autônoma. Foi distribuída aos membros 137 

deste colegiado a Minuta de Resolução sobre o tema. O Reitor disse que se trabalha a 138 
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idéia de construção de um prédio da Prefeitura do Campus, com esta passando a ser 139 

estruturada e que possa ter condições de atender a toda comunidade universitária. Disse 140 

que o custo operacional da descentralização de alguns serviços é altíssimo. Após ampla 141 

discussão sobre o tema, definiu-se que o Prof. Paulo Maia irá corrigir a Minuta, baseado 142 

nas sugestões dos membros do COLEX e, após a correção, a minuta será encaminhada 143 

aos membros do CONSUNI, para na reunião do referido colegiado no dia 9 de agosto, seja 144 

sugerida inclusão na pauta e seja feita apresentação pelo Prof. Amaral sobre o teor desta 145 

Minuta. O Reitor precisou se ausentar da reunião às 17h e 25 minutos, tendo o Prof. Abel, 146 

Vice-Reitor, assumido a presidência dos trabalhos. O Sr. Constantino disse que 147 

receberam proposta de parceria, encaminhada pelo Prof. Gabriel, do Laboratório de 148 

Química. Disse que a parceria seria entre o UENF/CCT/Laboratório de Química e a 149 

Petrobrás, mas a Diretoria de Administração de Projetos achou que o tipo de parceria 150 

proposto é bem distinto dos que a UENF costuma manter. Passada a palavra ao Prof. 151 

Ronaldo Paranhos, este disse que a Diretoria de Administração de Projetos sempre 152 

facilitou a elaboração de projetos e convênios, mas no projeto apresentado pelo Prof. 153 

Gabriel a maior parte dos recursos é para pagamento de pessoal, cerca de 85%, e deste 154 

percentual, 60% é para pagamento de professores que não pertencem aos quadros da 155 

UENF. Disse que sugeriu ao Prof. Gabriel que a parceria fosse feita pela UFRJ, pois é a 156 

instituição onde atuam a maioria dos professores do projeto. Disse que o Prof. Gabriel 157 

solicitou um parecer da Assessoria Jurídica da UENF, mas considera que é a UENF que 158 

deve decidir se tem interesse no convênio ou não. O Prof. Arnoldo sugeriu a criação de 159 

uma relatoria para este caso e que se discuta de forma ponderada onde o projeto pode 160 

beneficiar a UENF. O Prof. Alexandre disse que participou da discussão sobre esse 161 

convênio enquanto Chefe do Laboratório de Química e que o Prof. Gabriel foi indicado 162 

como coordenador do projeto por ser especialista renomado na área e já ter chefiado um 163 

setor da Petrobrás onde desempenhava atividades semelhantes. O Prof. Abel perguntou 164 

se o Prof. Arnoldo aceitava ser o relator. O Prof. Arnoldo aceitou ser o relator da questão 165 

do convênio da UENF/CCTA/Laboratório de Química com a Petrobrás. O Sr. Constantino 166 

lembrou que o Prof. Gabriel solicitou urgência com essa questão, devido ao tempo que já 167 

tramita. Foi recomendado que dentro de uma semana o Prof. Arnoldo apresente, se 168 

possível, relatório sobre o convênio em questão. O Sr. Constantino informou que os 169 

Diretores de Centro deverão indicar um professor para compor a Comissão Permanente de 170 

Avaliação, conforme consta em resolução. Decidiu-se, por sugestão do Prof. Maldonado, 171 

que a Reitoria encaminhará ofício às Diretorias de Centro solicitando a indicação. Nada 172 

mais havendo a tratar, o Vice-Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 18 horas.  173 

 174 

 175 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho    Carlos André Pereira Baptista 176 

    Reitor        Secretário ad hoc 177 


