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ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

Villa Maria, às 14 horas, a ducentésima sexagésima quarta reunião do Colegiado Executivo 6 

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

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

a reunião; Profª Lílian Maria Garcia Bahia de Oliveira – Pró-Reitora de Graduação; Prof. 9 

Edson Correa da Silva – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Silvério de Paiva 10 

Freitas – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Alexandre Moura Stumbo 11 

– Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do CCH; Prof. Hernán 12 

Maldonado Vásquez – Diretor do CCTA; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do CBB; 13 

Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral Administrativo; Sr. Antônio Constantino de 14 

Campos – Chefe de Gabinete; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. 15 

Compareceram como convidados: Prof. Antonio Teixeira do Amaral Jr. – Secretário Geral; 16 

Prof. Paulo César de Almeida Maia – Gerente da Prefeitura do Campus; Para tratar da 17 

seguinte Pauta: 1- Aprovação da Ata da 263ª Reunião; 2- Informes; 3- Orçamento da 18 

UENF/2008; 4- Assuntos Diversos; O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de 19 

todos. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou a Ata da 263ª reunião para 20 

aprovação, sendo aprovada por todos com algumas correções de forma sugeridas. No 21 

item 2 o Reitor informou sobre dois professores da UENF, Prof. André Laino e Prof. Rubén 22 

Sanchez, e uma ex-aluna do CCH hospitalizados, estimando melhoras a todos. Disse que 23 

esteve reunido com representantes do SINTUPERJ e ADUENF, quando recebeu 24 

reivindicações e fez algumas ponderações. Informou que instituiu uma comissão para tratar 25 

da autonomia financeira, composta pelo Prof. Edson Correa da Silva, Prof. Antonio Teixeira 26 

do Amaral Jr, Sr. José Fernando de Abreu Almeida, Gerente de Recursos Humanos e 27 

Ruzio Farmy Cabral de Oliveira, Auditor. Entregou aos membros da COLEX cópias do 28 

Diário Oficial do Estado da Paraíba, contendo a publicação de lei sobre a Autonomia 29 

Financeira da Universidade Estadual da Paraíba. Lembrou sobre a sessão solene do 30 

CONSUNI no dia 16 de agosto às 17h, em comemoração aos 14 anos da UENF. Disse que 31 

no mesmo dia 16 de agosto, será importante a presença dos membros deste colegiado na 32 

inauguração da UNED/Guarus, Unidade Descentralizada do CEFET, com a presença do 33 

Presidente da República e do Governador do Estado do Rio de Janeiro. Disse que foi 34 

informado pela FINEP sobre a aprovação do relatório final do projeto 206/2006, 35 

encaminhado pela UENF. A Profª Teresa informou que se encontra na UENF, em 36 

pesquisa sabática, a Profª Terry-Ann Jolnes da Fair Field University, atuando no 37 

desenvolvimento de pesquisa sobre processo migratório dos trabalhadores na área da 38 

produção açucareira. O Prof. Marco Antonio informou que em relação ao pregão 39 

realizado para contratação de firma de segurança, ao se analisar a documentação da firma 40 

vencedora, a mesma foi inabilitada, pelo fato dos documentos não estarem de acordo com 41 

as exigências. Disse que está sendo analisada a documentação da firma segunda 42 

colocada. O Prof. Paulo Maia informou que em relação ao projeto de construção de cerca 43 

nos fundos da UENF, já foi feito levantamento topográfico, estando o projeto quase pronto 44 

para licitação. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor disse que a discussão sobre o 45 

orçamento da UENF na última reunião do CONSUNI foi bastante proveitosa. Disse que 46 
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será colocado na página principal da UENF um item para acesso às informações sobre o 47 

orçamento. Informou que foram feitos alguns ajustes por sugestão dos conselheiros. Disse 48 

que o item relacionado à FAPERJ não foi disponibilizado pelo sistema e será negociado 49 

diretamente com o Presidente da FAPERJ. O Prof. Marco Antonio fez a leitura da CI DGA 50 

169/2007 que foi encaminhada à Reitoria, referente ao orçamento. Disse que na reunião do 51 

CONSUNI não possuíam as informações dos limites impostos pelo sistema. Fez uma 52 

explanação sobre os valores disponibilizados pelo sistema e os valores encaminhados pela 53 

UENF. Informou que está tentando agendar uma reunião com o Secretário Estadual de 54 

Planejamento e até o momento não foi conseguido. Disse que a data final para a 55 

consolidação do orçamento era 15 de agosto, mas a mesma foi prorrogada para 17 de 56 

agosto. Disse que se for exigido que o item referente a pagamento de pessoal mantenha 57 

os valores do orçamento de 2007, dificilmente haverá condições de pagar as dívidas 58 

trabalhistas, assim como periculosidade e insalubridade. Informou que o valor mensal para 59 

combustível é de R$ 15.000,00, sendo este valor considerado pelo Gerente de Transporte 60 

suficiente para cobrir a demanda. O Prof. Amaral e o Prof. Silvério falaram da 61 

importância em se verificar a demanda mensal real de combustível. O Prof. Maldonado 62 

disse que durante um fórum realizado pelo CCTA com os Chefes de Laboratórios e 63 

Coordenadores de Cursos, foi elaborado e encaminhado um documento à Reitoria e DGA 64 

reivindicando a aquisição de um caminhão e de um ônibus. O Reitor disse que acha a 65 

demanda justa, mas ressaltou que há também outras necessidades como o pavilhão de 66 

aulas. Disse que é necessário padronizar os procedimentos relacionados à aquisição de 67 

veículos e computadores, facilitando assim a aquisição de peças de reposição e a 68 

manutenção dos mesmos. A Profª Teresa disse que sempre que precisou foi muito bem 69 

atendida pelo Setor de Transporte. O Prof. Marco Antonio sugeriu como item de pauta da 70 

próxima reunião a questão do transporte na UENF. A Profª Teresa sugeriu que fosse 71 

elaborada uma cartilha pela DGA com os procedimentos relacionados a pedidos de 72 

compras, orçamento e outros itens. O Reitor disse que é pensamento da Reitoria 73 

disponibilizar informações relacionadas à questão na página principal da UENF. O Prof. 74 

Arnoldo disse que é importante que a pesquisa esteja contemplada na questão do 75 

orçamento. Disse que deve se pensar em quem está começando, com a criação de um 76 

fundo estratégico. Disse, também, que deve haver treinamento de pessoal para atuar em 77 

questões como orçamento. O Reitor disse ser importante a questão da informação. Disse 78 

ainda que o professor deve elaborar um projeto contemplando os custos do mesmo. O 79 

Prof. Amaral disse que a divulgação dos editais feita pelo Prof. Edson, à frente da Pró-80 

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação está sendo muito importante. O Prof. Alexandre 81 

disse que sobre orçamento não se pode deixar de prever a necessidade de custeio para 82 

disciplinas de graduação e aulas práticas. Disse que para este orçamento não houve 83 

tempo hábil para maior discussão, e quando se puder elaborar o orçamento com 84 

antecedência deve haver previsão para custeio, para não ficar dependendo dos APQ1. O 85 

Prof. Arnoldo disse que em relação às aulas práticas, é importante que a instituição 86 

encaminhe no orçamento solicitação de recursos tomando como base a avaliação 87 

institucional. O Prof. Amaral disse que a previsão orçamentária para 2008 foi corrigida em 88 

aproximadamente 30%, sendo que este aumento foi feito com um olhar em cima de causas 89 

essenciais para a UENF. O Reitor disse que o orçamento será explicitado e divulgado para 90 

as autoridades e órgãos competentes, mostrando as necessidades da UENF. Passado ao 91 

item quatro da pauta o Sr. Constantino falou que foi feita uma solicitação por parte do 92 
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LSOL e LFIT de espaço físico da UENF para obra dos 2 laboratórios. Disse que a 93 

Comissão de Espaço Físico já deu parecer favorável. O Prof. Silvério informou que a 94 

solicitação já havia sido referendada anteriormente pelo COLEX. O Reitor colocou em 95 

votação e a solicitação foi aprovada por todos. O Sr. Constantino disse que o documento 96 

será encaminhado à Prefeitura do Campus para ciência e depois para o CCTA. O Sr. 97 

Constantino falou sobre um projeto de elaboração do Laboratório de Informática, com 98 

solicitação de espaço físico no P5. Recebendo a palavra, o Prof. Alexandre disse que o 99 

Curso de Informática precisa de espaço físico para instalação do laboratório de informática. 100 

Disse que foi solicitado o espaço de uma sala no térreo do P5, que será dividida em 2 101 

partes, com uma para colocação de bancada de computadores para 28 alunos, para aulas 102 

do curso e a outra sala seria para colocação de outra bancada de computadores. Disse 103 

que há necessidade de remoção de uma porta de acesso ao ar-condicionado, com a 104 

mesma devendo ser aberta em outra parede e, também, implicará na colocação de 105 

divisórias e abertura de 2 portas internas. Disse que a obra será financiada por projeto 106 

específico da FAPERJ. O Reitor colocou em votação, sendo a solicitação aprovada por 107 

este colegiado. O Prof. Marco Antonio informou que recebeu a visita de representantes 108 

de um escritório de advocacia oferecendo produtos gratuitos. São firmas com dívida com o 109 

Estado e que abatem as dívidas cedendo os produtos. Foi oferecido material de limpeza, 110 

como detergente, água sanitária e saponáceo. Perguntou se há espaço nos Centros para 111 

armazenar tais produtos. O Reitor sugeriu o almoxarifado da EMOP como local que pode 112 

ser usado para armazenar os produtos. O Prof. Marco Antonio disse que o colegiado 113 

deve decidir o que fazer em relação ao bloqueio dos ramais telefônicos. O Prof. Paulo 114 

Maia disse que pode ser feito qualquer tipo de bloqueio, sendo a programação feita na 115 

central. O Reitor disse que o colegiado tem que tomar uma decisão. Disse que o ideal é 116 

um ramal aberto para ligação para celular e DDI para cada Diretoria. Após ampla 117 

discussão foi decidido que ficaria um ramal aberto para ligação DDD por laboratório e 118 

coordenações e um ramal aberto para ligações para celular, DDD e DDI para cada 119 

Diretoria de Centro. Decidiu-se também que será informado à comunidade universitária 120 

que os valores economizados com o bloqueio serão destinados para aplicação em 121 

manutenção e custeio do campus universitário. O Prof. Marco Antonio distribuiu planilhas 122 

com a expansão de ramais telefônicos solicitados e que já estão com o projeto aprovado. 123 

O Prof. Alexandre informou que foi comunicado que a sala da GRC no CCT está 124 

apresentando problemas estruturais, com afundamento no piso e parede inclinada. Disse 125 

que há necessidade de inspeção da GPCAM. Nada mais havendo a tratar, o Reitor 126 

agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 20 minutos.  127 

 128 

 129 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho    Carlos André Pereira Baptista 130 

    Reitor        Secretário ad hoc 131 


