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ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

Villa Maria, às 14 horas, a ducentésima septuagésima segunda 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 Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; 9 

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

de Paiva Freitas – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Profª Marina 11 

Satika Suzuki – representando o Diretor do CBB; Prof. Alexandre Moura Stumbo – 12 

Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Diretora do CCH; Prof. Hernán 13 

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

Administração; Sr. Antônio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Sr. Carlos 15 

André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Compareceram como convidados: Prof. 16 

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

Teixeira do Amaral Junior – Secretário Geral; Prof. André Lacerda de Abreu Oliveira – 18 

Chefe do Hospital Veterinário; Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação das Atas da 19 

270ª e 271ª Reuniões; 2- Informes; 3- Avaliação dos 100 dias de gestão; 4- Assuntos 20 

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

item 1 da pauta, o Reitor colocou a Ata da 270ª reunião para aprovação, sendo 22 

aprovada com duas abstenções. Em seguida colocou a Ata da 271ª reunião para 23 

aprovação, sendo a mesma aprovada com duas abstenções. No item 2, o Reitor 24 

informou que o Prof. Ronaldo Paranhos não compareceu a reunião por estar reunido 25 

no momento com a empresa MMX e a Prefeitura de São João da Barra, tratando de 26 

uma unidade experimental para a UENF. Disse que já há verba da FINEP para investir 27 

na referida área. O Reitor informou que na Audiência Pública ocorrida na ALERJ, com 28 

a Comissão de Educação da mesma, foram apresentadas as reivindicações da 29 

universidade. Disse que no dia 17 de outubro haverá audiência no Rio de Janeiro, 30 

quando o orçamento do Estado do Rio de Janeiro, incluindo o da UENF, será entregue 31 

à Comissão de Orçamento da ALERJ. Informou que manteve contato com o presidente 32 

da Comissão de Orçamento da ALERJ, Deputado Edson Albertassi. Disse que em 33 

audiência com o Presidente da FAPERJ, foram discutidos projetos induzidos aos 34 

problemas regionais, foi abordada a questão da Rede-Rio, discutiu-se a submissão de 35 

projetos e a negação de alguns. Disse que o Presidente da FAPERJ deixou claro que o 36 

desenvolvimento regional deve ser levado em conta. O Reitor disse que é preciso 37 

incentivar a comunidade universitária a submeter projetos. O Prof. Silvério falou sobre 38 

a IV Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Disse que cinco escolas de Campos e 39 

uma de Bom Jesus do Itabapoana visitaram a Feira de Ciências, com apresentação de 40 

projetos de extensão e laboratórios da UENF. Participaram de apresentação de 41 

experimentos de química de grande apelo visual nos laboratórios do P5, visitaram o 42 

Anatômico no Hospital Veterinário, a Casa de Energia Alternativa, o Herbário no CBB e 43 

os animais empalhados do LCA. Disse que este contato é marcante para os 44 
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estudantes. Disse que houve apresentações musicais e culturais, palestra na Usina 45 

Sapucaia para 82 trabalhadores de campo. O Prof. Silvério agradeceu a todos 46 

professores que colaboraram, tornando possível a realização do evento. O Reitor 47 

também agradeceu e disse que o evento só provou que a universidade tem muito que 48 

mostrar, embora com pouco dinheiro. O Prof. Abel informou que amanhã, 10 de 49 

outubro, acontecerá em Macaé um workshop acadêmico, promovido pela ANP. Disse 50 

que duas instituições do Estado do Rio de Janeiro foram escolhidas, sendo a UENF 51 

uma delas. O Prof. Edson disse que participou do Fórum de Pró-Reitores da região 52 

sudeste. Disse que foi rápido, mas interessante, com palestras da Coordenadora da 53 

FINEP e do Presidente da FAPEMIG, e apresentação de dados de diversos países. 54 

Disse que existem áreas prioritárias para investimentos, principalmente as 55 

engenharias. Disse que no fim deste mês acontecerá o Fórum Nacional em Porto 56 

Alegre, com a presença dos presidentes do CNPq, CAPES, FINEP. O Prof. Marco 57 

Antonio informou que nos dias 23, 24 e 25 de outubro acontecerão licitações para as 58 

obras da cerca atrás da UENF, do prédio da Prefeitura do Campus e da estrada da 59 

UAP. Elogiou o empenho da Prefeitura do Campus para finalizar os projetos. O Reitor 60 

disse que houve um mutirão entre a Prefeitura do Campus, Setor Jurídico e a equipe 61 

de licitação e o problema era a falta de projetos. O Prof. Paulo Maia informou que 62 

tomou conhecimento do interesse de duas empresas pela concorrência. O Reitor 63 

informou que está havendo em Brasília Audiência Pública sobre recursos federais para 64 

as universidades estaduais. Passando ao item 3 o Reitor disse que estamos 65 

completando 100 dias de gestão e que no dia de ontem aconteceu uma reunião com a 66 

equipe da Reitoria sobre esse início de trabalho. Solicitou que fosse feita análise e 67 

discussão dos pontos que precisam ser melhorados. Foi distribuído aos membros do 68 

colegiado relatório das ações realizadas até o momento. O Reitor disse que para 69 

termos o Plano de Desenvolvimento Institucional, será importante conseguir a 70 

Autonomia de Gestão Financeira e, assim, poder estruturar o campus e ampliar campi 71 

regionais. O Prof. Marco Antonio disse que em relação à DGA enfrentaram um 72 

desafio, como a questão do orçamento apresentado ao CONSUNI e licitações para a 73 

segurança e limpeza. Disse que felizmente tem bons funcionários, conseguindo um 74 

grande trabalho em equipe. Disse que o processo de compra é muito burocrático e o 75 

que frustra é trabalhar bastante e às vezes não conseguir adquirir certos itens. Disse, 76 

ainda, que devemos procurar melhorar cada vez mais nossa gestão com pessoas 77 

capacitadas para isso. Informou que há um consultor externo trabalhando a questão da 78 

informática e que na semana que vem haverá apresentação de um modelo de sistema 79 

informatizado para a universidade. Disse que devemos privilegiar o mérito e temos 80 

funcionários capacitados, atuando com dedicação. O Prof. Silvério disse que a 81 

avaliação dos 100 dias mostra que estamos num caminho promissor e que hoje 82 

estamos focados na Autonomia Financeira, Plano de Avaliação Institucional, a GRC, a 83 

Prefeitura do Campus, que são pontos que estamos trabalhando para colher frutos, 84 

mas já nota-se uma melhora. Disse que a Reitoria conseguiu utilizar, pela primeira vez, 85 

o recurso da fonte 00, no valor de R$ 100.000,00, destinados aos alunos carentes. 86 

Disse que com o trabalho que está sendo realizado a universidade irá se desenvolver 87 

bastante. O Prof. Alexandre disse que em relação à empresa terceirizada para o 88 
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serviço de limpeza, o pessoal contratado ainda não recebeu as carteiras de trabalho de 89 

volta, nem uniformes, além do salário do primeiro mês. O Prof. Marco Antonio disse 90 

que o uniforme já está sendo distribuído e, em relação às carteiras de trabalho, ainda 91 

existem exames médicos sendo realizados, mas que irá cobrar da firma a devolução 92 

das mesmas. Disse que não tem informação ainda sobre o pagamento, mas a firma 93 

depende de receber do Estado. A Profª Teresa disse que a avaliação dos 100 dias de 94 

gestão é importante, apesar do pouco tempo, projetos estão sendo implantados. Em 95 

relação ao orçamento, gostaria de saber o que foi implementado em relação ao custeio. 96 

O Prof. Marco Antonio disse que uma parte do orçamento o governo utilizou para 97 

pagamento das concessionárias. Disse que sobre as dívidas e RPA, os valores 98 

referentes até o mês de agosto já foram saldados. Disse que foi sentido que as 99 

finanças do estado estão sendo avaliadas de maneira profissional. O Prof. Maldonado 100 

disse que são três meses e 10 dias, havendo um processo de conscientização, de 101 

auto-avaliação, e acredita que à medida que caminhamos, demos um pequeno passo 102 

que nos possibilita fazermos ajustes na trilha que iremos percorrer. Disse que o 103 

pessoal entrou com vontade de erguer a universidade e que trabalhando 104 

conjuntamente poderemos alcançar nossos objetivos. Disse que é importante a 105 

Autonomia Financeira e gostaria que o pequeno orçamento da UENF fosse 106 

descentralizado para os Centros e Hospital Veterinário. Disse que os Centros 107 

participaram pouco da elaboração dos seus orçamentos e seria interessante um 108 

diálogo aberto entre o grupo da Reitoria e os Diretores de Centro. Parabenizou o Prof. 109 

André Lacerda, Chefe do Hospital Veterinário, pelo esforço em acolher os professores 110 

do CCTA, nos espaços físicos destinados aos mesmos no referido hospital. Disse que 111 

foi observado que os Diretores de Centro precisam de um assessor, pois muitas vezes 112 

precisa estar em quatro lugares ao mesmo tempo, e que poderia ser elaborada uma 113 

minuta sobre o assunto. Acredita que o diálogo aberto é importante para alcançarmos 114 

êxito e acredita na luta pela Autonomia Financeira. O Reitor disse que a reflexão é 115 

importante, com correção dos erros por ventura cometidos, e que o diálogo é um dos 116 

pontos principais. Disse que nosso papel na Reitoria é administrar e resolver as 117 

questões importantes para a instituição e que se avançamos nestes 100 dias é porque 118 

muita coisa havia sido plantada em gestões anteriores. Disse que se não nos unirmos 119 

em prol de processos de benefícios coletivos não iremos conseguir nada. Informou que 120 

acontecerá uma Audiência Pública na Câmara de Vereadores de Campos, para que a 121 

UENF apresente suas questões. O Sr. Constantino disse que o COLAC que seria 122 

realizado na semana passada foi transferido para esta semana, com isso teremos que 123 

adiar o Conselho Universitário que seria realizado dia 11 de outubro, e que será 124 

avaliado se será realizado no dia 18 ou no dia 25 de outubro, pois na semana que vem 125 

será realizada, no Rio de janeiro, Audiência Pública para o fechamento do orçamento. 126 

Passando ao item 4  o Prof. Silvério disse que é oferecida toda quinta-feira, através do 127 

projeto Food for Life, 120 refeições para estudantes. Os responsáveis pelo projeto 128 

solicitam espaço no P5 para este fim. Disse que devido ao caráter humanitário do 129 

projeto, poderíamos ceder o espaço, com algumas exigências, com os coordenadores 130 

ficando responsáveis pelo trabalho e que tenham um nutricionista encarregado, além 131 

de ficarem responsáveis pela aquisição de alimentos de boa qualidade. O Reitor disse 132 
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que foi procurado e achou um programa bastante interessante. O Prof. André sugeriu 133 

que seja feita avaliação pela Vigilância Sanitária, para que a instituição fique 134 

resguardada. O Prof. Marco Antonio disse que deve haver um processo, com termo 135 

de responsabilidade, parecer jurídico, para que qualquer problema que possa ocorrer 136 

não recaia sobre a instituição. O Prof. Abel concordou com o Prof. Marco Antonio 137 

sobre a necessidade de processo, com parecer jurídico. O Prof. Silvério perguntou se 138 

mediante todas as precauções sendo tomadas o colegiado aprovaria a liberação do 139 

espaço. A solicitação foi aprovada, desde que sejam tomadas tomas as medidas 140 

preventivas necessárias. O Sr. Constantino leu a CI 02/2007 da Comissão de Espaço 141 

Físico, contendo parecer sobre as seguintes solicitações de obras no campus: 142 

construções destinadas ao apoio das atividades de pesquisa desenvolvidas pelo LSOL 143 

e LFIT na Unidade de Apoio à Pesquisa (UAP) – homologada a aprovação ad 144 

referendum pela Comissão de Espaço Físico; solicitação do LRMGA para mudança 145 

do local de construção do Pacário – aprovada pela Comissão de Espaço Físico; 146 

construção do módulo do Laboratório de Meteorologia – aprovada pela Comissão de 147 

Espaço Físico; cessão do terreno à esquerda da entrada lateral do campus para 148 

construção pela ADUENF de sua sede própria – aprovada pela Comissão de Espaço 149 

Físico; pedido do LECIV para construção de uma sala de usinagem junto ao prédio da 150 

Centrífuga Geotécnica – aprovada pela Comissão de Espaço Físico; reestruturação 151 

das salas do P5 cedidas ao Curso de Bacharelado em Computação e Informática, 152 

condicionado ao parecer da GPCAM sobre capacidade da rede elétrica e de dados em 153 

absorver a demanda adicional. – aprovada com sugestões pela Comissão de 154 

Espaço Físico; solicitação do Diretor do CBB sobre uso da sala localizada na parte 155 

inferior do P4 e P5. – a Comissão de Espaço Físico solicitou esclarecimentos 156 

adicionais através da representante do CBB na comissão, por considerar as 157 

informações contidas na solicitação insuficientes para se discutir a questão. O 158 

parecer da Comissão de Espaço Físico da UENF foi aprovado. Nada mais havendo a 159 

tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas. 160 

 161 

 162 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho              Carlos André Pereira Baptista 163 

                 Reitor      Secretário ad hoc 164 


