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ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NONA REUNIÃO DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

Cultura Villa Maria, às 15 horas, a ducentésima sexagésima nona 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; Profa. Lílian Maria Garcia Bahia de Oliveira – Pró-9 

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

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

Comunitários; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. Alexandre Moura 12 

Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Diretora do CCH; 13 

Prof. Hernán Maldonado Vásquez – Diretor do CCTA; Prof. Marco Antonio Martins – 14 

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

Gabinete; Sra. Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein – Secretária ad hoc. 16 

Compareceram como convidados: Prof. Paulo César de Almeida Maia – Gerente da 17 

Prefeitura do Campus; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – Secretário Geral; Para 18 

tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação da Ata da 268ª Reunião; 2- Informes; 3- 19 

Regulamentação da Lei 4800; 4- Resolução (11/99) da capacitação dos servidores; 5- 20 

Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. 21 

Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou a Ata da 268ª reunião para aprovação, 22 

sendo aprovada com uma abstenção. No item 2-Informes 2.1 – Ausência do Prof. 23 

Abel - O Reitor informou que o Prof. Abel não estava presente à reunião porque tinha 24 

ido à FAPERJ avaliar projetos já que é Coordenador de Área. 2.2 – Cancelamento de 25 

reunião - a reunião do COLEX da semana passada foi cancelada porque participou em 26 

Belo Horizonte do Forum de Reitores da América Latina e Caribe e de reunião da 27 

ANPROTEC. 2.3 – Reunião com Reitor da UERJ - Na quinta feira, de volta ao Rio se 28 

reuniu com o Prof. Nival, Reitor da UERJ, para tratar entre outros assuntos da questão 29 

da autonomia de gestão financeira, que pelo que pareceu este não é um assunto que 30 

está na ordem do dia na UERJ. O Prof. Almy informou ainda que estavam planejando 31 

para o mês de outubro o Conselho Universitário, entrega das Medalhas Darcy Ribeiro e 32 

um encontro, onde seriam convidados Reitores de universidades que já têm autonomia 33 

de gestão financeira, para discutir o tema; como as eleições na UERJ estão marcadas 34 

para vinte e cinco de outubro, primeiro turno e para início de novembro o segundo 35 

turno, o evento será adiado porque entende que esta deve ser uma discussão que 36 

envolva também a UERJ por serem as duas universidades estaduais a discussão teria 37 

mais peso, será mantido apenas o Conselho Universitário provavelmente no dia vinte e 38 

cinco. 2.4 – Reunião com Secretário de Ciência e Tecnologia – Em reunião com o 39 

Dr. Alexandre Cardoso, Secretário de Ciência e Tecnologia solicitou que a Biblioteca 40 

Central fosse construída com verba da FAPERJ, argumentando que para os 41 

Programas de Pós-Graduação e de Iniciação Científica é da maior importância a 42 

Biblioteca, vai ser encaminhado documento reiterando o pedido. 2.5 – Reunião com a 43 

FAETEC – Através de convênio, a UENF vai emitir os diplomas da FAETEC, para isso 44 
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a FAETEC deverá disponibilizar recursos humanos e equipamentos. 2.6 – Parecer 45 

sobre concurso público para professor do LAMAV – O Prof. Almy leu o parecer 46 

emitido pelo Promotor Marcelo Lessa, mandando que fosse arquivado, por falta de 47 

bases que sustentassem a denúncia, o processo aberto para apurar “arranjo em 48 

concurso público” para professor do LAMAV, o Prof. Almy ressaltou que a denúncia já 49 

havia sido apurada internamente nas várias instâncias e o parecer do CONSUNI foi de 50 

que não houve irregularidades no concurso, no parecer o Promotor reafirma a questão 51 

de acatar as decisões internas. 2.7 – Projetos FAPERJ – O Prof. Almy reafirmou a 52 

necessidade de os Diretores de Centro informarem à DIRPROJ os projetos 53 

encaminhados à FAPERJ, há necessidade de mostrar que temos demanda e devemos 54 

melhorar a capacidade para submeter projetos. A Profa. Teresa informou que o CCH 55 

no último Edital submeteu dois projetos e nenhum deles foi aprovado, solicitou o 56 

parecer dado pela FAPERJ para que saibam onde foi o erro. O Prof. Edson sugeriu que 57 

os representantes da Universidade responsáveis pelas assinaturas enviassem a lista 58 

dos projetos encaminhados para que a DIRPROJ tenha o registro de todos os projetos 59 

enviados pela Universidade. O Prof. Almy ficou de sugerir à FAPERJ que os gestores 60 

tenham acesso à lista de projetos de sua Instituição. 2.8 – Projeto Oscarito – Os 61 

Profs. Silvério e Roberto Franco, este assessor da PROGRAD, participaram de reunião 62 

na Secretaria Estadual de Cultura sobre a possibilidade de o cinema do Centro de 63 

Convenções fazer parte do Projeto Oscarito, da Secretaria Estadual de Cultura, que 64 

tem como objetivo instalar salas de projeção no interior, o Prof. Silvério acredita que 65 

haverá possibilidade de elaborar projeto e conseguir parceria para a compra dos 66 

equipamentos necessários. O Prof. Alexandre relatou que houve contato com o dono 67 

do cinema que funcionou em um shopping que se mostrou disposto a ceder os 68 

equipamentos que não estão sendo utilizados. 2.9 – Semana de Ciência e Tecnologia 69 

– O Prof. Sivério informou que nos próximos dias dois, três, quatro e cinco estará 70 

sendo realizada a IV Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e V Workshop de 71 

Extensão, entre as atividades previstas estão visita à Casa de Energia Alternativa, 72 

palestras, apresentação de oral de projetos, visita de escolas aos laboratórios, exibição 73 

de filme e curso sobre plantas medicinais. 2.10 – Edital FINEP para bibliotecas 74 

digitais – A Profa. Teresa informou sobre edital lançado pela FINEP para a 75 

digitalização de teses. 2.11 – Avaliação das disciplinas – A Profa. Lílian falou da 76 

dificuldade que tem encontrado para que os alunos façam a avaliação das disciplinas, 77 

esse assunto já foi discutido na Câmara de Graduação e, vão usar como estratégia 78 

para que os alunos compareçam a possibilidade de depois de preenchidas as 79 

avaliações na sala de informática do P5, os computadores sejam liberados para que os 80 

alunos utilizem para Internet, continuou dizendo que uma das dificuldades que estão 81 

encontrando para que a sala funcione é falta de pessoal, e solicita que as 82 

Coordenações de Curso cedam, temporariamente, funcionários para ficarem na sala 83 

durante o período de avaliação das disciplinas, para utilizarem as salas os alunos 84 

deverão apresentar a carteira da biblioteca. O Prof. Alexandre justificou que o CCT não 85 

tem como ceder funcionário porque estão com dificuldade de pessoal, já teve que tirar 86 

dois funcionários administrativos da Direção para atendimento na Biblioteca e na 87 

Secretaria Acadêmica. O Prof. Almy argumentou que a relação funcionário/aluno na 88 
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Universidade é excelente, já que temos um funcionário para cada cinco alunos, 89 

continuou dizendo que ainda será indicado o Gerente de Informática. 2.11 –Novas 90 

bolsas CAPES – O Prof. Edson informou que a CAPES concedeu duas bolsas de 91 

mestrado, para o Programa de Sociologia Política e quatro de doutorado, duas para o 92 

Programa de Sociologia Política e duas para Programa de  Engenharia de Reservatório 93 

e de Exploração, além das bolsas os Programas passarão a receber verba 94 

PROAP/CAPES, a partir de agosto. O Prof. Marco Antonio pediu a palavra para fazer 95 

os seguintes informes: 2.12 – Reunião com a White Martins – reunião para tentar 96 

solucionar a questão da entrega de gases, a única dificuldade que deve continuar é em 97 

relação ao hélio que tem que ser importado do Estados Unidos. 2.13 – Orientação 98 

sobre compras – O Prof. Marco Antonio solicitou aos Diretores para que orientem aos 99 

professores dos seus Centros para que não façam compra em nome da Universidade, 100 

freqüentemente chegam faturas para serem pagas e quando vão verificar nas firmas do 101 

que se trata acabam descobrindo que foi algum professor que fez a compra em nome 102 

da Universidade e a fatura é encaminhada para pagamento sem que a Administração 103 

soubesse quem comprou. 2.14 – Curso de capacitação de funcionários – serão 104 

abertos dois cursos de capacitação, com vinte e cinco vagas cada um, “Prevenção e 105 

Controle de Incêndio” e “Segurança e Higiene no Trabalho”, os setores deverão adotar 106 

critérios para liberar os funcionários para os cursos. 3 - Regulamentação da Lei 4. 800 107 

– O Prof. Almy falou da necessidade de regulamentar alguns pontos da Lei 4.800, que 108 

trata da reestruturação do quadro de pessoal da UENF, entre eles a progressão e 109 

promoção dos funcionários que a Reitoria deve levar para o próximo CONSUNI, há 110 

necessidade também de regulamentar os artigos trinta e três a trinta e cinco. 4- 111 

Resolução (11/99) da capacitação dos servidores - O Prof. Almy ressaltou que é 112 

importante regulamentar a capacitação dos funcionários. O Prof. Arnoldo considera 113 

importante dar oportunidade para que os funcionários se capacitem. A Profa. Teresa 114 

argumentou que quando ela fazia parte do COLAC foi criada uma comissão, da qual 115 

ela fazia parte, encarregada de reformular a Resolução 11/09,mas o trabalho não 116 

avançou. O Sr. Constantino ressaltou os critério de avaliação de produtividade dos 117 

profissionais técnicos e administrativos não estão bem definidos, há necessidade 118 

também de regras claras e rígidas sobre os critérios para afastamento para 119 

capacitação, ressaltou que uma outra questão que deve ser resolvida são os casos dos 120 

TNS que fizeram mestrado e/ou doutorado que dão aula fora da UENF e utilizam o 121 

horário na Universidade para corrigir provas, preparar aulas, em resumo fazer 122 

atividades que dizem respeito a atividades que exercem lá fora, tem que existir uma 123 

maneira de corrigir isso, o que vem acontecendo é que o TNS exerce externamente a 124 

função de professor e na UENF não tem interesse em deixar de ser Técnico porque 125 

assim não é exigido a DE. A Profa. Teresa lembrou que devem cobrar aos Centros a 126 

criação dos seus regimentos que vão contemplar as especificidades dos cursos e 127 

também aos laboratórios que deverão criar seus regulamentos. O Prof. Silvério 128 

considera que existem duas questões: 1) avaliação, 2) enquadramento levando para o 129 

lado da capacitação e treinamento em serviço criando valorização para cursos e 130 

diplomas, mas também valorizando o desempenho do funcionário. Considera 131 

importante a liberação para cursos de acordo com a necessidade da Universidade e 132 
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também dar oportunidade às pessoas que querem se capacitar. O Prof. Arnoldo 133 

sugeriu que criassem uma dinâmica, calendário de reuniões freqüentes das novas 134 

Comissões, tanto de funcionários quanto de professores, quanto à avaliação sugere 135 

que utilizem critérios objetivos para evitar corporativismo e milindres. Para O Prof. 136 

Edson a liberação do funcionário para fazer curso de capacitação deve levar em conta 137 

o cargo e função que exerce. Se por opção pessoal escolher curso que não se 138 

relaciona com suas atividades na Universidade deverá faze-lo fora do horário de 139 

expediente. O Prof. Almy ressaltou a urgência em constituir as Comissões e elas 140 

próprias definiram as resoluções. A Profa. Teresa questionou se é possível um 141 

Profissional de Nível Superior passar a Técnico de Ensino, Pesquisa e Extensão sem 142 

um novo concurso. O Prof. Almy esclareceu que isso seria o mesmo de um Prof. 143 

Associado passar a Titular sem concurso, nenhum dos dois casos é possível, ressaltou 144 

que os técnicos podem colaborar nas disciplinas, acompanhar experimentos, dar aulas 145 

práticas, mas não lhes cabe coordenar disciplina. O Prof. Amaral lembrou que não 146 

haverá mais progressão, e reafirmou a necessidade da tabela de avaliação do pessoal 147 

técnico e administrativo e regulamentar a capacitação. O Prof. Arnoldo acredita que 148 

sendo implementada a avaliação institucional a avaliação funcional será facilitada.         149 

5- Assuntos Diversos – O Prof. Alexandre solicitou orientações sobre como proceder 150 

para dar baixa em equipamentos de informáticas que estão fora de uso. Foi orientado 151 

para que entrasse em contato com a GPAT que poderá orientá-lo.  O Sr. Constantino 152 

aproveitou o assunto patrimônio para dizer que por questão de prazo, quando assumiu 153 

a chefia de gabinete se tornou agente patrimonial dos bens das salas de aula do E1 154 

mas, tão logo seja possível, os  bens que ainda estão sob sua responsabilidade, serão 155 

transferidos para o Diretor do Centro responsável pela sala. O Prof. Arnoldo sugeriu 156 

que os Centros tivessem alguém que assumisse a limpeza das áreas especializadas e 157 

uma zeladoria, com cargo comissionado, que tivesse contato direto com a Prefeitura, 158 

de modo a agilizar a solução de certos problemas, como falta de energia, que a demora 159 

na solução implicaria em grandes perdas e prejuízos.  Nada mais havendo a tratar, o 160 

Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas e 45 minutos. 161 

 162 

 163 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho      Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein 164 

    Reitor        Secretária ad hoc 165 


