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ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

Villa Maria, às 15 horas, a ducentésima sexagésima oitava reunião do Colegiado 6 

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

as presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – 8 

Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Antonio Abel Gonzáles Carrasquilla – Vice-Reitor; 9 

Prof. Roberto Weider de Assis Franco – representando a Pró-Reitora de Graduação; 10 

Prof. Edson Correa da Silva – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Silvério 11 

de Paiva Freitas – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Alexandre 12 

Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Marinete dos Santos Silva – representando a 13 

Diretora do CCH; Prof. Hernán Maldonado Vásquez – Diretor do CCTA; Prof. Arnoldo 14 

Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral de 15 

Administração; Sr. Antônio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Sr. Carlos 16 

André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Compareceram como convidados: Prof. 17 

André Lacerda de Abreu Oliveira – Chefe do Hospital Veterinário; Prof. Ronaldo 18 

Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de Administração de Projetos; Prof. Paulo César 19 

de Almeida Maia – Gerente da Prefeitura do Campus; Prof. Antonio Teixeira do Amaral 20 

Junior – Secretário Geral; Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação da Ata da 267ª 21 

Reunião; 2- Informes; 3- Biblioteca Central; 4- Pavilhão de Aulas; 5- Restaurante 22 

Universitário; 6- Assuntos Diversos; O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença 23 

de todos. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou a Ata da 267ª reunião para 24 

aprovação, sendo aprovada com uma abstenção e algumas correções de forma 25 

sugeridas. No item 2 o Reitor informou que na próxima quinta-feira, 13 de setembro, 26 

haverá reunião extraordinária do CONSUNI e a reunião do referido conselho, em 27 

comemoração ao aniversário da UENF, com a entrega da Medalha Darcy Ribeiro será 28 

realizada no dia 23 ou 24 de outubro, inclusive comemorando 6 anos da autonomia 29 

jurídica da UENF. Informou que provavelmente no dia 25 de outubro será realizado o 30 

Seminário sobre Autonomia Financeira, onde serão convidadas pessoas ligadas a 31 

Instituições que já conseguiram a sua autonomia. Disse que o limite para envio de 32 

projetos para o edital Pensa Rio é 20 de setembro e para o edital Universal, dia 27 de 33 

setembro. O Prof. Abel informou que no dia 13 de setembro haverá audiência pública 34 

na ALERJ sobre a elevação do nível do mar. O Reitor disse que a Deputada Inês 35 

Pandeló convidou para audiência, dia 13 de setembro, em Campos, sobre o Rio 36 

Paraíba. Informou que foi criada uma comissão, presidida pelo Prof. Abel, para discutir 37 

informática e informação na UENF. O Prof. Abel disse que a comissão se reúne toda 38 

semana durante duas horas. Disse que deverão propor a criação de uma Diretoria e 39 

que estão coletando dados sobre a situação atual. Disse que foi chamado um consultor 40 

externo, sendo solicitado a este um plano de trabalho, com levantamento, inclusive, de 41 

softwares piratas que por ventura possam estar sendo usados na instituição. O Reitor 42 

disse que visando o aumento na velocidade da rede, várias páginas da net não 43 

consideradas essenciais foram bloqueadas. O Prof. Alexandre disse que o Skype está 44 
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bloqueado, mas é um programa que pode ajudar na comunicação, principalmente 45 

quando se pretende restringir o uso das ligações telefônicas. Disse que essa questão 46 

de software pirata é grave. O Prof. Abel disse que a comissão está avaliando o 47 

sistema operacional e chegou a pensar em adotar o software livre, mas concluíram que 48 

esse não é o caminho e pensam agora na possibilidade de um sistema híbrido. Disse 49 

que dentro de cada Centro a rede é antiga, mas a ligação entre a central de informática 50 

e os Centros é feita por fibra óptica, devendo ser verificado se esta conexão dos cabos 51 

antigos com a fibra óptica causa problemas. Disse que será feita uma avaliação do 52 

sistema elétrico e telefônico, interagindo com a GPCAM e, também, avaliação dos 53 

recursos humanos na área de informática. Disse que o link com a Rede Rio está sem 54 

receber qualquer aumento nos últimos anos e o Reitor deverá ir à FAPERJ solicitar o 55 

aumento deste link, pois a Rede Rio está vinculada à FAPERJ. O Prof. Ronaldo 56 

Paranhos disse que vê com bons olhos a questão de se avaliar a rede e a informação, 57 

mas acha que o diagnóstico interno deveria ser feito dentro de um ano, após atacar os 58 

pontos mais importantes, como o link. Receia que o trabalho de consultoria quando for 59 

apresentado já esteja desatualizado. O Reitor disse que deve ser feito planejamento a 60 

médio e longo prazo. O Prof. Edson disse que a idéia do Prof. Ronaldo Paranhos é 61 

primeiro acertar a parte do hardware e informatização. Disse que pode ser criada uma 62 

regra onde todo computador que for adquirido já venha com sistema operacional 63 

legalizado. Disse que é interessante ter o diagnóstico sobre o uso dos softwares dentro 64 

da Instituição, e que é importante de início que se tenha uma rede livre e e-mails para 65 

os estudantes. O Prof. Marco Antonio disse que a maioria dos pedidos de compras 66 

chegaram à DGA mal especificados, e que, provavelmente, muitos itens poderão não 67 

ser adquiridos devido à falta de especificação. Disse que em relação ao item “Serviço 68 

de Terceiros – Pessoa Física”, este se dará quando o serviço não puder ser executado 69 

por pessoa jurídica. Disse que em relação à pessoa jurídica, muitos serviços deverão 70 

ser consultados à GPCAM. Disse que foi solicitada pelo CCTA a pintura da fachada do 71 

P1. Disse que o ideal seria os demais Centros solicitarem também, para que não se 72 

pinte apenas um prédio. O Prof. Almy disse que precisamos de um projeto para 73 

reforma e pintura de todos os prédios da universidade. O Prof. Maldonado disse que 74 

mandou lavar a fachada do prédio, mas o ideal é a pintura. Disse que o prazo para 75 

encaminhar os pedidos de compras foi pequeno. Disse que a pintura é uma 76 

necessidade no momento e que se o serviço não puder ser realizado, o CCTA não 77 

poderá perder o valor referente ao mesmo. O Prof. Almy disse que o ideal será pintar 78 

todos os prédios, definindo prioridades, por questões operacionais. Disse que está se 79 

tentando ajustar os pedidos realizados, mas pode acontecer de algumas solicitações 80 

não serem atendidas. O Prof. Silvério disse que saiu o resultado do Edital de Difusão 81 

e Popularização da Ciência e Tecnologia. Disse que a UENF só teve dois projetos 82 

aprovados, sendo um índice de aprovação muito baixo. O Prof. Edson disse que para 83 

o ano que vem deverá ser feito um exercício com os pesquisadores sobre os 84 

resultados, para que haja uma melhora. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor disse 85 

que este item, assim como o item 4 e o item 5, podem ser considerados um só. Disse 86 

que foi criada uma comissão para estudar a questão do Restaurante Universitário, 87 

presidida pelo Prof. Silvério de Paiva Freitas, e composta também pela Profª Karla 88 
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Silva Ferreira, do LTA, pelo Prof. Paulo César Maia, Gerente da GPCAM, pelo Sr. 89 

Antonio Constantino, Chefe de Gabinete e pelo Sr. Detony José Calenzani Petri, 90 

técnico do LFIT e discente da Instituição. Disse que a comissão fará diversas visitas a 91 

restaurantes, sejam populares ou de outras instituições. Disse que em relação à 92 

Biblioteca Central, foi criada uma comissão, presidida pelo Prof. Silvaldo Felipe da 93 

Silveira, do LEF, e composta ainda pelo Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior, 94 

Secretário Geral da UENF e pelas bibliotecárias da universidade. Disse que será 95 

consultado na FENORTE se há algum projeto de Oscar Niemayer relacionado ao 96 

Pavilhão de Aulas para a UENF. O Prof. Paulo Maia disse que já fez essa consulta e 97 

não há nenhum projeto do Oscar Niemayer relativo ao Pavilhão de Aulas para a UENF. 98 

Disse que há projetos do Niemayer para a Biblioteca Central, para o prédio da 99 

Administração da UENF e para o Espaço da Ciência. O Reitor disse que será 100 

importante tentar junto a políticos a construção da Biblioteca Central, pois tem certeza 101 

que muitos teriam interesse, mas para isso precisamos de um projeto pronto. Disse que 102 

com a construção da Biblioteca Central, poderíamos usar o espaço que hoje é ocupado 103 

pelas bibliotecas de Centros para a construção de salas de aula. O Prof. Arnoldo 104 

disse que então com a construção da Biblioteca Central, as bibliotecas de Centros 105 

seriam dissolvidas. O Reitor disse que é um ponto a ser discutido. O Prof. Silvério 106 

disse que em relação ao Restaurante Universitário, já aconteceu uma reunião da 107 

comissão. Disse que é uma demanda dos estudantes e que o Secretário de Estado de 108 

Ciência e Tecnologia falou que a UENF não tem um projeto para o restaurante, 109 

portanto se torna muito importante fazer o projeto e encaminhá-lo ao Secretário. Disse 110 

que visitas a restaurantes são importantes, coletando informações sobre o 111 

funcionamento dos mesmos. Disse que além dos diversos pontos positivos que o 112 

Restaurante Universitário trará, um deles é o da convivência. O Prof. Alexandre disse 113 

que mesmo com a Biblioteca Central, será importante manter as bibliotecas setoriais. 114 

Disse que em relação ao Pavilhão de Aulas, já solicitou no Conselho de Centro do CCT 115 

que os laboratórios façam levantamento de suas demandas. O Prof. Arnoldo disse 116 

que deveria ser priorizado um dos três itens, devido ao risco de não sair nenhum deles. 117 

Disse que a Biblioteca Central, em sua opinião, é o item mais interessante, pois 118 

politicamente é o mais factível e academicamente é o mais importante, sendo que em 119 

qualquer avaliação que a Instituição sofra, esse item é hoje em dia, um ponto fraco 120 

para a UENF. Disse que o Pavilhão de Aulas pode ser resolvido por um gerenciamento 121 

mais centralizado e, em relação ao Restaurante Universitário, é ruim ouvir de uma 122 

autoridade que ainda não encaminhamos projeto nesse sentido. O Prof. Maldonado 123 

disse que em relação à Biblioteca Central, a vantagem é que já se tem um projeto 124 

pronto. Disse que os três são importantes, e pela dificuldade de espaço físico poderia 125 

projetar a Biblioteca Central no andar térreo e o Pavilhão de Aulas em andares 126 

superiores. Disse que o Restaurante Universitário é importante não só para os 127 

estudantes, mas para toda a comunidade universitária. O Reitor disse que foi mantido 128 

no orçamento o valor para auxílio alimentação e moradia para os estudantes. O Prof. 129 

Roberto disse que é importante que os três projetos sejam preparados. O Prof. Paulo 130 

Maia disse que vem buscando nos CREA’s informações sobre se há impedimentos 131 

para alterar a estrutura da UENF, relacionados ao projeto inicial da universidade feito 132 
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pela firma de arquitetura responsável pela obra. Disse que foi informado pelo CREA 133 

que não há impedimento. Disse que é ruim, arquitetonicamente falando, construir um 134 

prédio que não tenha sido projetado pelo Oscar Niemayer. Disse que a construção da 135 

Biblioteca Central é politicamente viável. A Profª Marinete disse que só temos a 136 

ganhar se mantivermos a intenção de construir os projetos do Oscar Niemayer. O Prof. 137 

Ronaldo Paranhos disse que em relação ao Restaurante Universitário tem que ser 138 

avaliado o sistema de gestão e consultivo. Disse que poderia se construir a Biblioteca 139 

Central, com as setoriais funcionando no mesmo espaço. Disse que se fosse 140 

construída com espaços destinados para computadores, poderia se livrar espaços em 141 

todos os Centros. Disse que votaria pela decisão colegiada, onde a Biblioteca Central 142 

fosse ponto viés da questão, especificando o que nela deva conter. O Prof. Amaral 143 

disse que uma vez participando da comissão da Biblioteca Central, fez o registro das 144 

sugestões dos membros deste colegiado, que deverão ser levadas para a reunião da 145 

comissão. O Sr. Constantino disse que notou duas preocupações plausíveis, uma 146 

voltada para a realização objetiva da obra que se quer para a UENF e, a outra, para a 147 

demanda macro da UENF. Disse que como ingredientes deste processo, o principal é a 148 

urgência colocada devido à idade do Oscar Niemayer. Disse que diante da importância 149 

política, artística e cultural, devemos avançar na obra projetada pelo Niemayer para a 150 

Biblioteca Central. Disse que em relação à bolsa de alimentação e moradia, é uma 151 

necessidade mais objetiva, com a bolsa podendo ser convertida em alimentação 152 

subsidiada. Disse que podemos ter os três projetos e, quem sabe ainda, conseguirmos 153 

sensibilizar o Oscar Niemayer a fazer os projetos do Pavilhão de Aulas e do 154 

Restaurante Universitário. O Prof. Arnoldo disse que em relação ao Restaurante 155 

Universitário, poderíamos, com os alunos, fazer um movimento popular junto a ONG’s, 156 

envolvendo inclusive as pessoas que construíram a Casa Ecológica. O Sr. 157 

Constantino disse que haverá uma equipe oficial da UENF para fiscalizar, mas o 158 

Restaurante Universitário deverá ser terceirizado. Passado ao item seis da pauta o 159 

Reitor disse que recebeu solicitação de alunos para a realização da “Chopada UENF 160 

2007” na quadra da universidade. Depois de ampla discussão sobre o tema, decidiu-se 161 

que a Chopada não será permitida, havendo, inclusive, uma deliberação do CONSUNI 162 

proibindo esse evento. O Reitor disse que em reunião futura será examinada 163 

formalmente uma resolução proibindo bebidas alcoólicas em festas, eventos e 164 

solenidades dentro do campus da UENF. Nada mais havendo a tratar, o Reitor 165 

agradeceu a todos e encerrou a reunião às 18 horas e 25 minutos. 166 

 167 

 168 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho    Carlos André Pereira Baptista 169 

    Reitor        Secretário ad hoc 170 


