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ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

Cultura Villa Maria, às 15 horas, a ducentésima sexagésima sétima reunião 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; Prof. Roberto Weider de Assis Franco – 9 

representando a Pró-Reitora de Graduação; Prof. Edson Correa da Silva – Pró-Reitor 10 

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

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

Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do CCH; Prof. Hernán Maldonado Vásquez – 13 

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

Martins – Diretor Geral Administrativo; Sr. Antônio Constantino de Campos – Chefe de 15 

Gabinete; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Compareceram como 16 

convidados: Prof. André Lacerda de Abreu Oliveira – Chefe do Hospital Veterinário; 17 

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

Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação das Atas da 265ª e 266ª Reuniões; 2- 19 

Informes; 3- Centro de Convenções; 4- Assuntos Diversos; O Reitor iniciou a reunião 20 

agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou a 21 

Ata da 265ª reunião para aprovação, sendo aprovada por todos com algumas 22 

correções de forma sugeridas. Colocou a Ata da 266ª reunião para aprovação, sendo 23 

aprovada, com uma abstenção, e com algumas correções de forma sugeridas. No item 24 

2 o Reitor informou que já foram contratadas as empresas de segurança e de limpeza 25 

e que as mesmas iniciarão suas atividades a partir do próximo sábado, dia 1º de 26 

setembro. Disse que no processo licitatório para a firma de limpeza, constou-se que o 27 

material de limpeza será fornecido pela própria empresa. Disse que deverá ser criada 28 

uma comissão para fiscalizar os serviços prestados pelas empresas contratadas. 29 

Informou que em relação aos editais FAPERJ, a UENF é a Instituição que mais 30 

projetos tem submetido, em termos proporcionais. Disse que esses dados dão força à 31 

Universidade para buscar espaços na FAPERJ. Solicitou aos Diretores de Centro as 32 

informações sobre as submissões de projetos, para que possa ser feito um controle. 33 

Informou que os recursos FAPERJ serão disponibilizados somente através de editais e 34 

que no próximo ano o número destes editais deverá ser enorme. Disse que irá sugerir à 35 

FAPERJ que lance editais para infra-estrutura. Informou que no dia 31 de agosto, 36 

sexta-feira próxima, haverá colação de grau, provavelmente no Centro de Convenções, 37 

o que seria a primeira colação de grau nesse local. Disse que ainda está aguardando a 38 

liberação do Centro de Convenções. Informou que a PETROBRÁS, através do seu 39 

Centro de Pesquisas e Desenvolvimento, publicará um “Catálogo de Infra-estrutura”, 40 

que objetiva relacionar todos os empreendimentos para os quais a empresa aportou 41 

recursos financeiros, nas diversas instituições do país, efetuados nos últimos cinco 42 

anos, e assim solicitou à UENF, até o dia 6 de setembro, informações, inclusive com 43 

fotos, sobre projetos em parceria entre a Universidade e a PETROBRÁS. Informou que 44 
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esteve reunido na semana passada com o Secretário de Estado de Planejamento, Sr. 45 

Sérgio Rui, e este alegou que o Estado atravessa uma situação financeira ruim, sem 46 

previsão para autorização de concurso público. Disse que foi informado pelo Secretário 47 

de Planejamento que se pensa em manter o orçamento do ano passado. O Reitor 48 

informou que foi dito ao Secretário que se for mantido o orçamento do ano passado e 49 

houver a liberação total dos recursos já será um ponto positivo. Disse que o Secretário 50 

de Planejamento prometeu visitar a UENF. Informou que esteve reunido com o Prefeito 51 

de Campos e a reunião foi bastante proveitosa. Foi conversado sobre a possibilidade 52 

de criação da Fundação de Amparo à Pesquisa de Campos, sobre a possibilidade de 53 

pareceria para a utilização e manutenção do Centro de Convenções, sobre a 54 

Incubadora de Empresas, sobre o Hospital Veterinário e o forno crematório, com a 55 

possibilidade do forno atender aos hospitais públicos e, também, aos hospitais 56 

particulares. O Prof. Alexandre leu um documento do Prof. Gabriel Henrique, em 57 

resposta à CI Reit nº 131/07, sobre convênio entre o LCQUI/CBB/UENF e a 58 

PETROBRÁS. Os conselheiros consideraram positiva a atitude do Prof. Gabriel de 59 

acatar as recomendações do COLEX. O Prof. Roberto disse que a possibilidade de 60 

criação da Fundação de Amparo à Pesquisa de Campos (FAPEC), conforme reunião 61 

com o Prefeito de Campos é excelente. Indagou se há prazo para a criação da FAPEC, 62 

lembrando que no ano que vem haverá eleição para a prefeitura. O Reitor disse 63 

acreditar que até o ano que vem já serão lançados editais. Disse que o Sr. Luís Mário 64 

Concebida, presidente da Fundação de Desenvolvimento de Campos (FUNDECAM), 65 

foi encarregado pelo Prefeito para ficar à frente do processo de criação da FAPEC. O 66 

Prof. Ronaldo Paranhos disse ter percebido que a intenção da Prefeitura é utilizar um 67 

percentual da FUNDECAM e destiná-lo aos editais. O Prof. Marco Antonio informou 68 

que no dia de ontem, 27 de agosto, foram realizados pagamentos das PA’s e de PD’s 69 

até o valor de R$ 2.000,00. Informou que em relação à licitação para serviço de 70 

fotocópias na UENF, após duas licitações, só uma firma se interessou e, com isso, a 71 

mesma foi contratada. Disse que a atual empresa que presta estes serviços na 72 

Universidade já foi informada que deve providenciar a sua saída. Entregou aos 73 

Diretores de Centro relatórios de periculosidade e insalubridade, feitos pela empresa 74 

encarregada. Disse que dependerá da liberação do orçamento para efetuar os 75 

pagamentos referentes a esta questão. O Sr. Constantino disse que queria se dirigir 76 

respeitosamente aos membros do Colegiado, principalmente os Diretores de Centro. 77 

Disse que tem verificado sinais exteriores à UENF bem alvissareiros para a mesma. 78 

Disse que o Presidente da CAPES em visita a Campos, acompanhando o Presidente 79 

da República, ligou lamentando não poder visitar a UENF devido à necessidade de 80 

retornar junto com a comitiva presidencial. Disse que já recebeu manifestação de 2 81 

Reitores elogiando a UENF, assim como telefonema do Secretário de Estado de 82 

Ciência e Tecnologia, manifestando sua satisfação pelo modo como a Universidade 83 

está sendo administrada. Disse que o prefeito de Campos ficou entusiasmado com a 84 

UENF, assim como os prefeitos de Itaperuna, Italva e Macaé. Disse que a UENF 85 

atravessa um momento bem favorável, mesmo com os problemas financeiros e que, 86 

nossas pendências menores não podem atrapalhar tal momento. Disse que devemos 87 

tentar dar um salto de qualidade. O Prof. Edson disse que em relação à criação da 88 
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fundação de amparo à pesquisa pela Prefeitura de Campos, poderia ser criada nos 89 

moldes da FAPERJ, FAPESP, etc, com garantia de recursos. Disse acreditar que 90 

possa ser a 1ª fundação municipal de amparo à pesquisa e que serão lançados editais 91 

visualizando o interesse da região. Disse que deve ter cuidado quando da criação, para 92 

que a fundação seja permanente, sem riscos de acabar junto com o mandato do 93 

prefeito. A Profª Teresa disse que foi procurada por funcionárias da atual firma de 94 

limpeza. Disse que foi informada pelas mesmas que a nova empresa irá absorver a 95 

mão-de-obra de apenas algumas delas. O Reitor disse que é uma situação delicada, 96 

mas que não temos e nem poderemos ter ingerência sobre essas empresas e as suas 97 

contratações de mão-de-obra. Disse que a firma de segurança contratada é bem 98 

credenciada. O Reitor disse que em relação ao transporte o melhor será informar a 99 

comunidade universitária qual é exatamente a proposta, mostrando que a intenção é a 100 

melhora no atendimento. Disse que foi alegado por alguns que a centralização do 101 

transporte seria ilegal, mas não é. Disse que devemos estabelecer critérios para 102 

aquisição de veículos, determinando quais modelos poderão ser adquiridos, facilitando 103 

assim a aquisição de peças, além da redução dos custos de manutenção. O Prof. 104 

Arnoldo disse que o melhor procedimento é o esclarecimento. Sugeriu uma minuta 105 

para ser encaminhada aos Centros, buscando sugestões. Disse que em discussão no 106 

CBB, houve muita divergência, com questionamentos e colocações das mais diversas. 107 

Disse que o COLEX deve decidir, mas não antes de esclarecer a comunidade 108 

universitária e ouvir dela as sugestões. Disse que devem ser criadas regras claras para 109 

utilização e agendamento dos veículos. O Prof. Maldonado disse que fez chegar à 110 

ASTRAN o roteiro dos motoristas do CCTA. Disse que no CCTA houve a mesma 111 

discussão que houve no CBB, conforme relato do Prof. Arnoldo. Disse que nesse 112 

momento a Instituição não tem condições de fazer a centralização, devendo primeiro se 113 

estruturar. A Profª Teresa disse que no CCH os veículos são tratados não como sendo 114 

de determinado professor ou projeto e sim como sendo do Centro. Disse que são 115 

atendidas as prioridades, mas sem deixar, com isso, de atender aos demais. Disse que 116 

a preocupação no CCH é que ainda não há a centralização da manutenção. Disse que 117 

deve haver regras claras, com as prioridades estabelecidas. Sugeriu que para iniciar 118 

deve ser feita a centralização dos agendamentos das grandes viagens, economizando 119 

combustível e evitando mais desgaste dos motoristas. O Reitor disse reconhece a 120 

importância da priorização nos agendamentos. Lamentou que a ata do Conselho de 121 

Centro do CCTA não tenha citado plenamente a discussão sobre o transporte ocorrida 122 

no COLEX do dia 21 de agosto. O Prof. Maldonado disse que não gosta da maneira 123 

como está sendo conduzida a pauta nas reuniões do COLEX, especialmente no item 124 

Assuntos Diversos, havendo dificuldades de entendimento. Disse que as atas do 125 

Conselho de Centro do CCTA são transparentes, sendo feitas e aprovadas na hora e 126 

logo a seguir são divulgadas na rede. Disse que a discussão sobre transporte 127 

demandou muito tempo no Conselho de Centro do CCTA. Disse que não admite que se 128 

diga que o Diretor do CCTA não está divulgando o que é discutido no Colegiado 129 

Executivo. O Reitor disse que é importante a publicização das atas. Disse que as atas 130 

dos colegiados estão sendo disponibilizadas no site da Reitoria. Disse ser necessário 131 

licitar uma oficina especializada, assim como preparar um local para abrigar os 132 
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veículos, que não podem ficar estacionados em locais de circulação de pessoas. O 133 

Prof. Silvério disse que há pesquisadores eficientes na captação de recursos e há 134 

outros que suas áreas não são contempladas. Disse que todos projetos têm contra-135 

partida da UENF e os dados da Instituição são utilizados para as submissões. Disse 136 

que essa questão do “ser meu” não ocorre somente com carros, mas também com 137 

equipamentos. Disse que deve se pensar na coletividade. Verificou que a maioria está 138 

preocupada em perder, mas que na realidade todos ganharão e que a busca é pela 139 

utilização dos recursos da Universidade de forma inteligente. O Prof. Arnoldo disse 140 

que o CBB utiliza seus veículos em prol do Centro. Sugeriu que na proposta a ser 141 

encaminhada aos Centros, haja preocupação em priorizar aqueles que sempre estão 142 

submetendo projetos. O Prof. Alexandre disse que há linhas de pesquisa que não 143 

justificam o pedido de veículos. Disse que ainda não teve oportunidade de levar o 144 

assunto ao Conselho de Centro do CCT, mas que em conversas no Centro, a acolhida 145 

foi boa, mas não se pode deixar de discutir as regras. O Prof. Marco Antonio disse 146 

que a sugestão feita na reunião anterior era de, a priori, centralizar os agendamentos e 147 

não os veículos, com estes sendo centralizados quando se tiver um galpão central. O 148 

Prof. Maldonado disse que em nenhum momento o CCTA se negou a cooperar. Disse 149 

que cumpriu o que prometeu, com o encaminhamento à ASTRAN dos agendamentos. 150 

O Prof. Alexandre perguntou com que periodicidade as informações deverão ser 151 

passadas à ASTRAN. O Prof. Silvério sugeriu que as informações fossem passadas 152 

todas sextas-feiras. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor disse que gostaria de 153 

sugestões do Colegiado sobre o Centro de Convenções. Disse que o Centro de 154 

Convenções poderá ser um bom captador de recursos e que está procurando 155 

parceiros, como a Prefeitura de Campos, havendo inclusive uma demanda reprimida na 156 

cidade de locais para eventos.  Disse que poderá ser criado um Comitê Gestor, 157 

controlado pela universidade. Disse que nos faltam recursos humanos e vários 158 

equipamentos.  A Profª Teresa disse que tem que se verificar quais são os tipos de 159 

mão-de-obra necessários. O Reitor disse que a mão-de-obra pode ser terceirizada, 160 

pois será preciso pessoal para cuidar do som, da iluminação, do palco, da platéia. 161 

Disse que o CEFET pode ser parceiro e que este possui, inclusive, uma fundação. 162 

Disse que o Centro de Convenções possui um sistema de bombeamento muito forte, 163 

devendo se pensar em adquirir bombas para reposição. Disse que o Prefeito de 164 

Campos sinalizou com a possibilidade de construção do estacionamento para o Centro 165 

de Convenções. O Prof. Marco Antonio sugeriu uma consulta a Instituições que 166 

possuem Centros de Convenções para que nos informem as suas experiências. O 167 

Prof. Ronaldo Paranhos disse que em relação à Prefeitura de Campos, deve ser 168 

desvinculado o patrocínio a eventos dos investimentos no Centro de Convenções. 169 

Disse que a idéia de um Comitê Gestor é interessante. O Reitor solicitou sugestões e 170 

alternativas para o Centro de Convenções e convidou os membros do COLEX para 171 

visita ao mesmo no dia 29 de agosto, às 11 horas e 30 minutos. O Prof. Maldonado 172 

disse que não poderá comparecer pois estará ministrando aula. Passado ao item 173 

quatro da pauta o Reitor perguntou se haviam sugestões para próximas pautas. O 174 

Prof. Arnoldo falou da necessidade em se criar regras para acesso de pessoas 175 

estranhas na UENF, para vender produtos, solicitar ajuda financeira, etc. O Reitor 176 



     

 
 

 

 

 

 

 

  

REITORIA 
COLEX 

 

 

 

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia -  Campos dos Goytacazes/ RJ -   CEP:  28013-602 
Tel.: (22)  2726–1595  - Fax: (22) 2726-1511   – e-mail: reitoria@uenf.br 

 

disse que com a construção da cerca já haverá um fluxo menor de pessoas estranhas 177 

no campus. Disse que é preciso criar regras e haverá reunião para tratar do assunto. O 178 

Prof. Alexandre disse que em relação ao sistema de matrículas, não há normas 179 

institucionais para a distribuição de vagas. O Reitor disse que o sistema mais antigo 180 

possuía regras. Disse que é um assunto que deverá ser tratado. Disse que está sendo 181 

melhorada a ficha cadastral a ser emitida à Secretaria Acadêmica, que foi apresentada 182 

em reunião anterior do COLEX e, assim que estiver pronta, será encaminhada aos 183 

Centros e Laboratórios. O Prof. Roberto sugeriu que a ficha cadastral a ser 184 

encaminhada à Secretaria Acadêmica já poderia informar as demandas de disciplinas 185 

para 2008. O Reitor disse que neste primeiro momento é para o semestre em curso e 186 

que em novembro poderão ser encaminhadas as demandas para 2008. O Prof. 187 

Alexandre falou da questão do Serviço Social. Disse que três dias após o início do 188 

trabalho da assistente social dentro do CCT, a mesma entrou em licença médica. O 189 

Reitor disse que precisa ser discutida essa questão dos direitos e deveres de cada um. 190 

O Prof. Alexandre sugeriu que nos editais para contratação de professores poderia 191 

constar que as 40 horas semanais poderiam ser distribuídas das 7 às 22 horas. A Profª 192 

Teresa disse que há casos de funcionários que quando se sentem apertados pelo 193 

trabalho entram em licença, se mirando até em exemplos de professores. Disse que a 194 

Reitoria deveria assumir essa questão das licenças. Disse não ser justo muitos se 195 

sobrecarregarem, enquanto outros que recebem o mesmo salário, ou até maior, não 196 

atuarem da mesma forma. O Sr. Constantino disse que incluiria essa manifestação da 197 

Profª Teresa, no que disse anteriormente sobre o bom momento que passa a UENF. 198 

Disse que em breve será recebido pelo CONSUNI o Relatório da Gestão do Prof. Braz, 199 

no qual constam algumas medidas que já foram adotadas sobre o assunto.  O Prof. 200 

Edson disse que as regras parecem não ter muita importância para muitos, que tentam 201 

contornar as situações de formas diversas. Disse que mesmo com o sistema 202 

acadêmico pronto, hoje seria impossível colocá-lo em prática devido a resistência que 203 

existe. Disse que deve haver um maior comprometimento dos Coordenadores, Chefes 204 

de Laboratórios, Diretores, Pró-Reitores. Disse que a postura deve ser homogênea. O 205 

Reitor disse que será marcada reunião para ser discutido este assunto. Informou que o 206 

Prof. Abel se encontra na FAPERJ avaliando projetos, a Profª Lílian está em Belo 207 

Horizonte a serviço, o Prof. Amaral está com problemas de saúde e o Prof. Paulo Maia 208 

está em Brasília, devido a problemas de saúde na família. Nada mais havendo a tratar, 209 

o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 18 horas. 210 

 211 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho    Carlos André Pereira Baptista 212 

    Reitor        Secretário ad hoc 213 


