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Ofício Reitoria nº 155/2011                                 Campos dos Goytacazes, 31 de agosto de 2011. 
 
 
Exmo Alexandre Aguiar Cardoso 
Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro 
 
 
Senhor Secretário,  
 

A UENF vem apresentar sua proposta de expansão da universidade, na concepção de 
implantação e consolidação de novos campi nas cidades circunvizinhas no Noroeste Fluminense. 
Esta proposta se constitui como elemento fundamental do seu planejamento no que diz respeito à 
sustentabilidade do seu próprio desenvolvimento. 

A região Noroeste Fluminense, composta por 15 municípios (Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, 
Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, 
Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São José de Ubá e Varre-Sai), possui um baixo 
IDH e uma população somada de 310.620 habitantes (IBGE 2010). As lideranças da região 
perceberam o importante papel da universidade na mudança de rumo desse processo de 
superação dos desequilíbrios socioeconômicos.  

Neste sentido, a Reitoria da UENF realizou duas reuniões (20/07/2011 e 29/07/2011) com os 
prefeitos de Itaperuna, Itaocara e Italva em que foi consolidado o compromisso de uma proposta 
comum de expansão da UENF para a região Noroeste do Estado. Os prefeitos Fernando Paulada, 
de Itaperuna; Alcione Correa de Araújo, de Itaocara; e Joelson Gomes Soares, de Italva, 
mobilizaram outros prefeitos da região para apoio à proposta.  

Principalmente nos últimos anos a UENF vem discutindo fortemente a expansão para o Noroeste 
Fluminense. Em 2009 foi instaurada uma comissão para elaborar a Minuta de um Plano de 
Expansão da Universidade para o Noroeste (Portaria Reitoria Nº 12/2009, publicada no DOERJ de 
13/11/2009), assim como uma proposta indicativa dos cursos potencialmente relacionados ao 
território. Como resultado, estabeleceu-se a importância de criação na região dos cursos de 
graduação, pós-graduação Stricto sensu nas áreas de Engenharia de Alimentos, Zootecnia, 
Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia de Minas, Assistência Social e Licenciaturas em 
Química, Biologia e Pedagogia, conforme abordado no Projeto de Expansão da UENF para o 
Noroeste Fluminense encaminhado à SECT (Processo E-26/051.346/10, de 24/06/2010). Neste 
contexto, a presente proposta visa a criação do Centro de Ciências do Noroeste Fluminense 
(CCNF) que será constituído por unidades nucleadoras em Italva, Itaperuna, Itaocara e outros 
municípios da região (Tabela 1).  

Para concretização destas ações, é de absoluta necessidade a autorização, pelo Governo do 
Estado, dos concursos públicos para contratação definitiva de professores e técnicos. A 
contratação escalonada em três anos, a partir de 2012, de cinquenta novos docentes, sendo trinta 
e cinco associados e quinze titulares, e de setenta servidores técnico-administrativos e de apoio à 
pesquisa, ensino e extensão com nível médio e superior (Tabela 2). A contratação de pessoal terá 
valor estimado de R$ 8,8 milhões por ano, após o preenchimento de todas as vagas previstas a 
partir de 2014 (Tabela 3). 
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Tabela 1. Previsão de cursos e vagas para o Noroeste 
Fluminense. 

Cursos Vagas 

Eng. Alimentos 20 

Zootecnia 20 

Eng. Agrícola 20 

Eng. Ambiental 20 

Eng. de Minas 20 

Assistência Social 20 

Lic. Pedagogia 25 

Lic. Química 25 

Lic. Biologia 25 

Fazenda experimental* - 

Total de ingressos (anual)  195 
Total de alunos UENF (cursos em pleno 
funcionamento) 800 

* A Fazenda Experimental atenderá prioritariamente aos projetos de pesquisa, 
ensino e extensão desenvolvidos nos Campi da UENF. 

 
Tabela 2. Escalonamento de contratações 

Função Total 2011 2012 2013 2014 

Docente Associado 35 0 20 10 5 

Docente Titular 15 0 5 5 5 

Tec. Nível Médio 50 0 25 15 10 

Tec. Nível Superior 20 0 10 5 5 
 
Tabela 3. Impacto na folha de pagamentos com recursos humanos 

Função Valor unit (R$) 2011 2012 2013 2014 

Docente Associado  109.183,31  - 2.183.666,20   1.091.833,10   545.916,55  

Docente Titular  139.888,88  -  699.444,40   699.444,40   699.444,40  

Tec. Nível Médio  45.042,79  -  1.126.069,75   675.641,85   450.427,90  

Tec. Nível Superior  30.908,48  -  309.084,80   154.542,40   154.542,40  

 Total anual -  4.318.265,15   2.621.461,75   1.850.331,25  

 Total acumulado -  4.318.265,15   6.939.726,90   8.790.058,15  

 

A expansão, inicialmente, poderá ocorrer nas instalações já disponíveis do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro existentes nos Municípios de Itaperuna, Italva e Itaocara. Investimentos de R$ 12,0 
milhões são estimados para obras de infraestrutura, escalonados em três anos, e do aporte anual 
de R$ 2,0 milhões para custeio e manutenção (Tabela 4). Após o processo de implantação da 
expansão da UENF o aporte anual de recursos por parte do Governo do Estado do Rio de Janeiro 
será da ordem de R$ 10,8 milhões.  

Tabela 4. Impacto na folha de pagamentos com infraestrutura e custeio/manutenção 

Tipo de despesa 2011 2012 2013 2014 2015 

Infraestrutura - 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 - 

Custeio/Manutenção - 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

Total anual - 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 
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O projeto de expansão da UENF neste modelo considera a visão territorial no que diz respeito ao 
processo de operação da universidade. Inicialmente, a proximidade dos municípios já permite com 
certa facilidade o deslocamento de estudantes dos diversos pontos. Compõe ainda o 
planejamento de atuação da universidade, através da pesquisa e extensão, a identificação de 
localidades potencialmente importantes para expansão de núcleos responsáveis por formação de 
massa crítica e, consequentemente, gerar benefícios econômicos e tecnológicos à localidade 
específica.  

O Plano de Desenvolvimento Sustentável do Norte e Noroeste coordenado pela Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão, com sua carteira de projetos constitui a “Carta de Navegação” 
mais consistente para o desenvolvimento local e regional. Neste sentido, o plano apresentado vai 
ao encontro pleno dessa iniciativa promissora do Governo do Estado do Rio de Janeiro.  

O presente processo se apresenta de forma dinâmica, já que os representantes políticos dos 
municípios da região e a sociedade, de maneira geral, estão empenhados no esforço da 
cooperação com a universidade, na expectativa de novos avanços já agendados no sentido da 
busca do apoio político Estadual. 

Ciente do acolhimento desta causa, solicitamos o apoio e atuação de Vossa Excelência junto ao 
Governador Sérgio Cabral, para que se tenha a necessária autorização para abertura de concurso 
público com vistas ao preenchimento das vagas de professores e servidores técnico-
administrativos acima indicados.  

Renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração, subscrevemo-nos. 

 

Atenciosamente, 

 
 
Prof. Silvério de Paiva Freitas 
Reitor 
 


