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ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

Cultura Villa Maria, às 14 horas, a ducentésima septuagésima quarta 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. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – 9 

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

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

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

CCT; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral de Administração; Sr. Antônio 13 

Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Sr. Carlos André Pereira Baptista – 14 

Secretário ad hoc. Compareceram como convidados: Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha 15 

Paranhos – Diretor de Administração de Projetos; Prof. André Lacerda de Abreu 16 

Oliveira – Chefe do Hospital Veterinário; Prof. Paulo César de Almeida Maia – Gerente 17 

da Prefeitura do Campus; Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação da Ata da 273ª 18 

Reunião; 2- Informes; 3- Pós-Graduação da UENF (continuação); 4- Assuntos 19 

Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao 20 

item 1 da pauta, o Reitor colocou a Ata da 273ª reunião para aprovação, sendo 21 

aprovada com uma abstenção e com modificações de forma sugeridas. No item 2, o 22 

Reitor informou que na próxima quinta-feira haverá Sessão Solene do Conselho 23 

Universitário, em comemoração ao sexto aniversário da Autonomia Administrativa da 24 

UENF e, também, entrega das medalhas Darcy Ribeiro à FAPERJ e ao Sr. Maurício 25 

Brennand. Disse que está pronto o relatório final da Comissão de Comunicação e 26 

Informação da UENF, presidida pelo Prof. Abel e que, na próxima reunião do COLEX, 27 

será discutido este tema. Informou que a Profª Sahudy será nomeada Gerente de 28 

Recursos Computacionais, Gustavo Smiderle, Assessor de Comunicação e Mauro 29 

Carapajó, Assessor de Rede. Informou que estão sendo instalados cabos de fibra 30 

óptica, para a Rede de Computação Científica, sem o conhecimento da GRC e da 31 

Prefeitura do Campus. Disse que nenhum ponto de rede na UENF será instalado sem a 32 

devida autorização. Disse que todos contemplados com projetos CT-Infra deverão 33 

apresentar relatório ao COLEX no mês de novembro. O Prof. Alexandre disse que os 34 

cabos de fibra óptica para Rede de Computação Científica estão sendo instalados para 35 

troca de dados internos entre laboratórios. Disse que o servidor ficará instalado na sala 36 

203 do CCT. O Reitor informou que está sendo elaborado manual sobre como utilizar 37 

de maneira correta a logomarca da UENF, seja em veículos, banners, cartões, etc. 38 

Disse que hoje foi liberado a consulta ao orçamento que o Governador encaminhou 39 

para a ALERJ. Disse constar no orçamento para a UENF o valor de R$ 98.500.000,00 40 

(noventa e oito milhões e quinhentos mil reais). Informou que no ano passado o valor 41 

foi de R$ 97.198.000,00 (noventa e sete milhões, cento e noventa e oito mil reais). 42 

Disse que dos R$ 186.000.000,00 (cento e oitenta e seis milhões) solicitados, R$ 43 

46.000.000,00 (quarenta e seis milhões) foram cortados da rubrica “Consolidação do 44 
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Complexo Universitário”, e R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) dos valores 45 

destinados à UENF e vinculados à FAPERJ. Disse que para pagamento de pessoal no 46 

ano passado foram aprovados R$ 52.000.000,00 (cinqüenta e dois milhões de reais) e 47 

este ano R$ 64.000.000,00 (sessenta e quatro milhões de reais). O Prof. Marco 48 

Antonio disse que, em relação ao orçamento, os valores liberados foram aqueles 49 

disponibilizados pelo sistema SIGO. Disse que foi conseguido com sucesso que o 50 

custeio fosse priorizado e, agora, é tentar emendas parlamentares para obtenção de 51 

recursos para obras como a do Restaurante Universitário. Disse que em relação aos 52 

gastos de custeio da instituição poderão ser bem administrados. Disse que consta no 53 

orçamento da FAPERJ, no item “AMPLIAR CAPAC. INSTAL. P/ REALIZ PESQ UNIV. 54 

ERJ”, o valor de R$ 37.000.000,00 (trinta e sete milhões de reais). Informou que em 55 

relação à dívida trabalhista é aguardado um decreto do Governo para possível 56 

pagamento. O Prof. Arnoldo disse ser importante começar uma política de trabalho 57 

junto ao Governo em relação aos valores aprovados no orçamento, tentando evitar 58 

contingenciamento. O Reitor disse que será marcada audiência com a comissão de 59 

orçamento da ALERJ, mostrando nossos números e necessidades. Disse que o 60 

planejamento orçamentário preparado pelo pessoal da DGA, este ano, foi muito bem 61 

executado, partindo das discussões realizadas no Conselho Universitário. O Prof. 62 

Edson disse que o orçamento aprovado é operacionalmente melhor, mas deve-se 63 

destacar que há outras questões, como aumento salarial, dívidas trabalhistas, 64 

necessidade de termos uma Biblioteca Central e, com isso, é muito importante a 65 

Autonomia Financeira e, também, que os alunos tenham consciência dessa 66 

importância. O Sr. Constantino disse que a tempo acompanha a administração da 67 

UENF e, este ano, o orçamento foi elaborado através de um grande trabalho da equipe 68 

que planejou, com análise de item por item. Disse que em administrações anteriores, a 69 

necessidade era conhecer o orçamento que seria destinado para a UENF, depois como 70 

usar o orçamento. Disse que na gestão do Prof. Braz começou a ser apresentado 71 

relatório e prestação de contas. Disse que depois foram trabalhados critérios para 72 

distribuição de recursos provenientes da FAPERJ, já existindo a regra. Disse que agora 73 

temos a propriedade de disponibilizar o orçamento e sua execução na página da 74 

UENF. Disse que a questão hoje é bem transparente, não cabendo qualquer dúvida. 75 

Propôs que cada unidade, principalmente os Centros, disponibilize um ou dois 76 

servidores para acompanhar a execução do orçamento, dialogando diariamente com a 77 

assessoria da DGA. O Reitor disse que vamos trabalhar com esta perspectiva. O Prof. 78 

Arnoldo disse que deve haver diretrizes para o uso dos recursos. O Prof. Alexandre 79 

disse que o CCT tem quem acompanhe os gastos com o orçamento e acha importante 80 

discutirmos os critérios para distribuição das quotas de custeio. O Reitor disse que em 81 

novembro serão feitas reuniões do COLEX com os Conselhos de Centro. Passando ao 82 

item 3 o Reitor disse que na reunião anterior discutimos sobre a Pós-Graduação da 83 

UENF e é importante discutir o que faremos a partir de agora. O Prof. Edson disse que 84 

a reunião passada foi muito proveitosa e na quarta-feira passada aconteceu uma 85 

reunião extraordinária da CPPG. Disse que havia muitos pedidos de credenciamento, 86 

mas resolveram não votá-los naquela reunião. Disse que decidiram estabelecer um 87 

“Critério Mínimo UENF” para credenciamento. Fez a distribuição aos membros deste 88 
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colegiado do modelo do “Critério Mínimo UENF”. Explanou sobre os itens constantes 89 

do referido modelo. Disse que foi mostrado que estamos somente um pouco abaixo da 90 

média nacional e que não é incompetência e temos ainda muito a crescer. Disse que 91 

na reunião extraordinária da CPPG não chegaram a um critério mínimo. Disse que 92 

precisamos preservar a particularidade de alguns Programas. Informou que esse 93 

“Critério Mínimo UENF” serviria de base para que cada Programa elaborasse o seu 94 

critério de credenciamento. Disse que um ponto importante que devemos atacar é o 95 

tempo de titulação. Informou que foi marcada nova reunião extraordinária para a 96 

próxima quarta-feira, para tentar fechar a questão dos critérios mínimos de 97 

credenciamento e o tempo de titulação. Disse que mesmo que crie descontentamentos, 98 

devemos lidar com o assunto como o futuro da UENF. Disse que aqueles que 99 

continuarem credenciados é por que possuem indicadores para tal e, os que forem 100 

descredenciados, devem continuar trabalhando, inseridos em grupos de pesquisa, e 101 

continuar publicando para voltarem a ser credenciados. O Prof. Silvério disse que o 102 

Prof. Edson está no caminho certo, motivando os Coordenadores, e é importante 103 

motivar os descredenciados. Disse que os Diretores de Centro devem dar total apoio 104 

aos descredenciados para que não se desmotivem, que não haja revolta, nem que 105 

sejam criadas duas classes de professores. Disse que a UENF tem estrutura propícia à 106 

pesquisa. O Prof. Alexandre disse que estava lembrando que quando fez mestrado 107 

em Engenharia Química na COPPE, vigorava trimestre em lugar dos semestres, 108 

fazendo com que os créditos fossem liquidados mais rapidamente. Disse que o Curso 109 

de Ciências Naturais pensava em fazer isso, mas esbarrava nos critérios da UENF. O 110 

Prof. Abel disse que esse esquema de módulo permite que o aluno de fora da cidade 111 

possa fazer um módulo, retornar ao seu lugar de origem, trabalhar em pesquisa, depois 112 

retornar para outro módulo. O Prof. Arnoldo disse que a proposta do Prof. Alexandre 113 

poderia ser trabalhada na Pós-Graduação. Disse que não se preocupa com 114 

descredenciamento, estando plenamente de acordo. Disse que não foi implementado 115 

antes no CBB, porque os Coordenadores não quiseram se expor. Disse que a 116 

otimização do nosso sistema de crédito precisa ser organizada, com apoio das 117 

Diretorias e da Administração Superior da UENF. Lembrou que a CAPES impõe um 118 

critério mínimo e possui as regras para tal. O Reitor disse que quem vier a ser 119 

descredenciado o será baseado numa regra estabelecida pela UENF e aprovada pelo 120 

COLAC. Indagou por quais motivos certos professores não publicaram, não 121 

submeteram projetos para captação de recursos para pesquisa. Disse que queremos 122 

hoje tirar da responsabilidade dos Coordenadores o peso do descredenciamento, 123 

criando regras institucionais. O Prof. Arnoldo disse há temas importantes que 124 

precisamos discutir, como a maneira que conseguiremos motivar as pessoas que se 125 

encontram em inércia e assim pretendem ficar. Às 17 horas o Reitor precisou se 126 

ausentar da reunião, com o Vice-Reitor passando a presidir a reunião. O Vice-Reitor 127 

disse que tem que haver uma medida para auxiliar os Coordenadores de Cursos, uma 128 

regra geral da UENF, pois cada Curso tem sua peculiaridade. Disse que na reunião 129 

passada fez críticas à avaliação da CAPES, mas após ler as regras de avaliação, 130 

reconhece que os avaliadores seguiram à risca essas regras, e até aconselhou o 131 

Coordenador do Curso de Engenharia e Exploração de Petróleo a não recorrer. O Sr. 132 
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Constantino disse que a avaliação pelos pares foi uma conquista dos pesquisadores 133 

nacionais e, hoje, a avaliação é bem razoável. Disse que no CBB houve duas 134 

candidaturas com duas correntes distintas, uma com apresentação da produção e 135 

colocação do nome à candidatura e, outra, com manifesto chamando a atenção da 136 

comunidade para o fator humano, convocando as pessoas a convergirem seus 137 

trabalhos em prol da UENF. Disse que a melhora dos programas depende do coletivo. 138 

Chamou a atenção para o grande salto que a UENF é chamada para dar. Disse que 139 

precisamos de um índice maior, principalmente pela formação de nossos professores, 140 

sendo todos doutores. O Prof. Edson disse ser importante ter atenção na atualização 141 

dos Programas. Passando ao item 4 o Vice-Reitor disse que foi trabalhada a proposta 142 

para criação da Diretoria de Informação e Comunicação e a mesma será apresentada 143 

na próxima reunião do COLEX. O Prof. Marco Antonio disse que estão trabalhando 144 

uma proposta de aquisição de um sistema informatizado administrativo e outro 145 

acadêmico. Disse que a dificuldade será em como adquiri-los, e uma alternativa a ser 146 

discutida é submissão de projeto CT-Infra para captar recursos para este fim, pois com 147 

recursos da fonte 00 provavelmente não será possível. Nada mais havendo a tratar, o 148 

Vice-Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 40 minutos. 149 

 150 

 151 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho              Carlos André Pereira Baptista 152 

                 Reitor      Secretário ad hoc 153 


