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ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e sete, foi realizada na sala de 5 

reuniões da Reitoria, às 14 horas, a ducentésima septuagésima sexta 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 

Profª Lílian Maria Garcia Bahia de Oliveira – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Arnoldo 11 

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

Profª Teresa de Jesus Peixoto – Diretora do CCH; Prof. Hernán Maldonado Vasquez – 13 

Diretor do CCTA; Aline Cerqueira Barbosa Vitoi Fonseca – Diretora Geral de 14 

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

Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Compareceram como 16 

convidados: Prof. Antonio Teixeira do Amaral Jr – Secretário Geral; Prof. André 17 

Lacerda de Abreu Oliveira – Chefe do Hospital Veterinário; Para tratar da seguinte 18 

pauta: 1- Aprovação da Ata da 275ª Reunião; 2- Informes; 3- Inauguração do Centro de 19 

Convenções; 4- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença 20 

de todos. Passando ao item 1 da pauta, o Reitor colocou a Ata da 275ª reunião para 21 

aprovação, sendo aprovada com modificações de forma sugeridas e uma abstenção. 22 

No item 2, o Reitor informou que está acontecendo a 1ª Semana do Servidor da 23 

UENF. Parabenizou a comissão organizadora e conclamou este Colegiado a apoiar e 24 

participar do evento. Informou que ontem aconteceu homenagem pelos 70 anos do 25 

Prof. Carlos Alberto Dias e abertura do 5º Encontro de Engenharia do Petróleo. 26 

Informou que participou do Fórum de Reitores, que foi realizado com a presença do 27 

Governador Sérgio Cabral. Disse que o Governador tem intenção de transformar em 28 

reunião periódica, a cada dois meses. A Profª Teresa informou que participou de 29 

encontro científico em Sevilha, onde fez contatos com três universidades, sendo duas 30 

públicas, visando estabelecer convênios nos mesmos moldes dos que estão sendo 31 

tentados com a França. Disse que as reuniões foram proveitosas, com entrega de 32 

protocolo de intenções. Informou que a Espanha possui um número enorme de 33 

programas de bolsas que incluem o Brasil. O Reitor disse que é importante esse 34 

contato com instituições de outros países. O Prof. Amaral disse que a questão da 35 

mobilidade discente é muito importante, tanto nacional como internacional, sendo estes 36 

intercâmbios fundamentais. O Reitor disse que dia 28 de novembro haverá 37 

lançamento, às 12 horas na ALERJ, de Frente Parlamentar de Apoio às Instituições 38 

Públicas, tendo à frente o Presidente da Comissão de Educação da ALERJ, Deputado 39 

Comte Bittencourt. O Reitor informou que foi encaminhado aos deputados estaduais 40 

documento cobrando emendas relacionadas ao orçamento da UENF. Informou que foi 41 

lançado edital Rio Inovação, da FINEP. A Profª Lílian informou que aconteceu nos dias 42 

21, 22 e 23 de novembro, reunião do Conselho Estadual de Educação, e que a Profª 43 

Wânia Mesquita, indicada delegada da UENF, representou a PROGRAD. Disse que 44 
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foram discutidos aspectos do Plano Estadual de educação e que haverá uma nova 45 

reunião para continuidade dos trabalhos. Disse que o plano é obrigatório por lei e o 46 

Estado do Rio de Janeiro está atrasado 8 anos. Disse que foi informada pela Profª 47 

Wânia que foram discutidos os seguintes pontos: Plano Estadual de Educação; 48 

questões sindicais; autonomia financeira das universidades, sendo este ponto discutido 49 

de maneira forte. A Profª Lílian informou que o Plano Estadual de Educação será 50 

votado na ALERJ e se estiver contido no mesmo indicação para autonomia financeira, 51 

será importante o comparecimento do maior número de pessoas. Passando ao item 3 52 

o Reitor disse que o Governador Sérgio Cabral estará em Campos para entrega do 53 

Centro de Convenções, inaugurar a Centrífuga Geotécnica e receber o título de 54 

Chanceler da UENF, e com isso será convocado o CONSUNI para Sessão Solene. 55 

Informou que há intenção da PETROBRÁS de comprar dias de uso da Centrífuga 56 

Geotécnica. Disse que conta com a colaboração de todos para a visita do Governador, 57 

sendo uma oportunidade de aproximação com o Governo. O Sr. Constantino disse 58 

que a UENF muitas vezes não soube tirar proveito de uma aproximação com 59 

autoridades. Disse que o Governador foi eleito e é nosso superior. Disse que temos 60 

obrigação de recebê-lo muito bem. Disse que está sendo preparada proposta para 61 

pagamento de nossas dívidas trabalhistas e é uma oportunidade de apresentarmos 62 

proposta para o Restaurante Universitário e para avançarmos política e 63 

institucionalmente. O Prof. Arnoldo disse que o momento é outro, e o Governador 64 

atual enfrentará um momento mais fácil. Disse ser importante dialogar com os 65 

discentes, através dos diretórios acadêmicos e o DCE. Acha importante a questão da 66 

Biblioteca Central. Passando ao item 4 o Prof. Abel disse que foi apresentado ao 67 

Diretor da PETROBRAS, Guillermo Estrela, durante evento no LENEP, proposta de 68 

expansão da UENF em Macaé, com o mesmo tendo achado a proposta interessante. O 69 

Sr. Constantino entregou aos membros do Colegiado minuta de portaria sobre o 70 

recesso de fim de ano, que pela minuta será de 23 de dezembro de 2007 a 2 de janeiro 71 

de 2008. O Reitor disse que é importante que haja nos setores pessoas responsáveis 72 

pelo recebimento de materiais que porventura possam ser entregues. Colocada em 73 

votação, a portaria foi aprovada. A Profª Teresa informou sobre a visita à UENF, dias 74 

13 e 14 de dezembro, do Reitor e membrosda Fairfield University. Sugeriu um encontro 75 

oficial da comitiva da Fairfield University com o Reitor da UENF. O Prof. Arnoldo disse 76 

que reunião em 2005 entre a Fairfield e a UENF, alguns pontos foram debatidos e 77 

adiantados. Disse que as instituições têm interesse que a experiência dos estudantes 78 

tenha um respaldo maior das mesmas, com emissão de certificados. O Reitor disse 79 

que recebeu ofício da Profª Joilza Rangel, Coordenadora de educação do Norte do 80 

Estado, solicitando mobiliário. Disse que Setor Jurídico e o Setor de Patrimônio serão 81 

consultados sobre como fazer a doação e que será encaminhado documento às 82 

Diretorias solicitando informações sobre possibilidades de doação. O Reitor leu ofício 83 

da PROPPG encaminhado à CAPES sobre termo de compromisso da UENF com a 84 

CAPES para aquisição de periódicos. O Prof. Arnoldo disse que o Prof. Eulógio 85 

solicitou afastamento da Comissão de Bio-Segurança. Disse que há responsabilidade 86 

da comissão com emissão de laudos sobre manipulação biológica, dentro de uma 87 

legislação própria. Disse que é importante reconstituir a comissão para viabilizar 88 
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projetos. O Reitor solicitou aos Diretores e Pró-Reitores sugestões de nomes para 89 

compor a Comissão de Bio-Segurança. O Prof. Arnoldo sugeriu o nome do Prof. 90 

Messias, dizendo que o mesmo tem perfil, inclusive, para liderar a comissão. Disse que 91 

deve haver nomes da veterinária e bio-medicina. O Reitor disse que precisamos 92 

constituir a Comissão de Avaliação Institucional. Disse que todos indicados pelas 93 

Câmaras e o indicado pelos quatro Diretores são do CCTA, e acha necessário 94 

readequar esta composição. Disse que convidou o Prof. André Policani para  presidir a 95 

comissão, mas este não aceitou ser presidente, em virtude de atividades no LEPROD, 96 

mas se dispôs a colaborar com a comissão. O Reitor disse que aceita sugestões para 97 

a readequação da composição da Comissão de Avaliação Institucional. A Profª Lílian 98 

disse que os Coordenadores de Curso deverão discutir a matriz curricular e depois 99 

encaminhá-la à PROGRAD. Solicitou aos Diretores que repassem aos laboratórios 100 

planilha para preenchimento de informações sobre disciplinas. Disse que os 101 

Coordenadores trabalharão as planilhas e a PROGRAD apresentará proposta para o 102 

conjunto de bolsas. Disse que precisam do detalhamento de demanda de professores. 103 

O Prof. Alexandre disse que o Prof. Arica se dispôs a prestar informações sobre o 104 

andamento do projeto de rede científica. O Reitor disse que já há proposta para que 105 

todos coordenadores de projeto FINEP apresentem ao COLEX relatório sobre 106 

andamento dos projetos, possivelmente no dia 18 de dezembro. Nada mais havendo a 107 

tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 15 minutos. 108 

 109 

 110 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho              Carlos André Pereira Baptista 111 

                 Reitor      Secretário ad hoc 112 


