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ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 2 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 3 
 4 

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

Villa Maria, às 14 horas, a ducentésima septuagésima oitava reunião ordinária 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. Carlos Jorge Logullo de Oliveira – representando o Pró-Reitor de 10 

Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Roberto Weider de Assis Franco – representando a 11 

Pró-Reitora de Graduação; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Prof. 12 

Sérgio Arruda – representando a 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. Paulo César de Almeida Maia – Gerente da Prefeitura do Campus; 17 

Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de Administração de Projetos; 18 

Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação das atas da 276ª e 277ª reuniões; 2- 19 

Informes; 3- Funcionamento dos Colegiados Superiores: freqüência dos membros nas 20 

reuniões; 4- Assuntos Diversos; O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de 21 

todos e informando que a Profª Lílian está atendendo a questões de saúde, o Prof. 22 

Silvério está participando de um fórum de extensão rural em Minas Gerais e o Prof. 23 

Edson encontra-se em Campinas, também a serviço. Passando ao item 1 da pauta, o 24 

Reitor colocou a ata da 276ª reunião em votação, sendo aprovada com uma 25 

abstenção, depois foi colocada a ata da 277ª reunião em votação, sendo aprovada com 26 

uma abstenção. Passando ao item 2, o Reitor informou que na reunião do COLEX que 27 

será realizada dia 18 de dezembro, serão apresentados relatórios pelos coordenadores 28 

de sub-projetos FINEP. O Reitor informou sobre a audiência pública realizada na 29 

ALERJ, onde se vislumbrou a possibilidade de aumento de mais R$12.000.000,00 no 30 

orçamento da UENF, através de entendimentos com a Comissão de Educação e 31 

Comissão de Orçamento. Disse que poderá ser correção no próprio orçamento e não 32 

emenda parlamentar. Informou que há 95% de chances de pagamento, ainda neste 33 

exercício, das dívidas trabalhistas, contemplando 750 servidores, que tem até R$ 34 

20.000,00 para receber. Disse que ficariam pentendes ainda 50 servidores, que têm 35 

mais de R$ 20.000,00 para receber. Disse que o pagamento das dívidas será possível 36 

através de ajustes no próprio orçamento da UENF de 2007. Informou que foi realizada 37 

no Rio de Janeiro a 1ª reunião do Conselho Curador da UENF e haverá reuniões na 38 

universidade. Disse que a 1ª reunião seria realizada em Campos, mas foi transferida 39 

para o Rio de Janeiro devido à reunião que precisou participar na SECT. O Prof. 40 

Maldonado informou que foi convidado para reunião na Secretaria de Agricultura de 41 

Campos no dia 18 de dezembro. Informou que visitou a Unidade Experimental de 42 

Itaocara e o milho produzido não pode ser vendido por não ter permissão do Ministério 43 

da Agricultura. O Prof. Ronaldo Paranhos disse que conversou sobre este fato algum 44 
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tempo atrás com o Prof. Silvério e Prof. Messias e pensa como solução uma empresa 45 

inserida na Incubadora de Empresas, que poderá negociar o produto, com pagamento 46 

à UENF de royalties sobre as vendas. A Srª Aline informou que já chegou papel A4 no 47 

almoxarifado. Disse que o material demorou a chegar devido ao prazo solicitado pelo 48 

fornecedor para entrega. Informou que está sendo encaminhado documento às 49 

Diretorias sobre o prazo final para utilização do pronto pagamento e das diárias. 50 

Informou que o contrato com a White Martins será encerrado dia 31 de dezembro e as 51 

notas fiscais devem ser encaminhadas pelos laboratórios até o dia 20 de dezembro. 52 

Informou que as licitações para compras ocorreram no final do ano e os produtos estão 53 

chegando. Disse que é preciso que os Centros indiquem nomes para receber os 54 

produtos. O Reitor destacou o empenho da DGA, Gerência de Compras, Prefeitura, 55 

neste processo de licitação e empenhos, com o pequeno prazo que dispunham, assim 56 

como os Centros, que cederam servidores para colaborar neste processo. O Prof. 57 

Logullo disse que no COLAC serão apresentadas as regras mínimas para criação de 58 

cursos e para credenciamento de professores, assim como levantamento de 59 

estudantes com tempo superior ao estabelecido para encerrar o Mestrado ou 60 

Doutorado. O Reitor disse que estão sendo estudados procedimentos que façam com 61 

que o aluno não extrapole o prazo, como suspensão de bolsas. O Prof. Logullo disse 62 

que a distribuição de bolsas dos programas será feita por mérito. O Prof. Ronaldo 63 

disse que no dia 12 de dezembro acontecerá na Universidade Rural, em Campos, 64 

Painel sobre Biocombustível, às 14 horas. O Reitor disse que acontecerá às 12 horas 65 

do dia 12 de dezembro um almoço no Cabernet com o Secretário de Ciência e 66 

Tecnologia. O Reitor fez leitura de CI da PROPPG sobre ar condicionado do P4 e P5, 67 

onde é informado da impossibilidade de utilização da verba do projeto FINEP. Disse 68 

que em março, com orçamento aberto, poderemos separar verba para este fim, com 69 

licitação para o serviço. Ressaltou que para isso precisaremos chegar em março com o 70 

projeto pronto. O Prof. Alexandre disse que em relação ao ar condicionado do P5 71 

recebeu dois ofícios, sendo o segundo acompanhado de abaixo-assinado, onde os 72 

servidores informam que não conseguem trabalhar sem o ar condicionado. O Prof. 73 

Logullo disse que a empresa Trainning diminuiu o valor do serviço para R$ 80.000,00 74 

e especificou no orçamento que será recuperação de parte elétrica. Diante disso há 75 

possibilidade de uso da verba do projeto FINEP. O Reitor disse que seria interessante 76 

que tivéssemos uma empresa contratada para manutenção em todo sistema de ar 77 

condicionado da UENF, LENEP, Colégio Agrícola. O Prof. Maldonado indagou por que 78 

a instalação dos ramais telefônicos parou. O Reitor disse que a instalação foi suspensa 79 

devido à necessidade da GPCAM precisar se dedicar mais intensamente às obras que 80 

estão sendo realizadas. Passando ao item 3 da pauta, o Reitor disse que se trata da 81 

composição ou recomposição dos Colegiados Superiores e o tratamento da questão da 82 

suplência. Disse que o CONSUNI precisa funcionar e não ficar com a pauta 83 

sobrecarregada. O Prof. Alexandre disse que em relação à suplência, não fica claro 84 

que quem esteja substituindo um Chefe de Laboratório possa assumir o assento em 85 

um Colegiado Superior. Disse que esta questão da suplência deveria ser submetida ao 86 

CONSUNI, para sair como resolução do mesmo, evitando assim problemas. O Reitor 87 

disse que hoje em dia qualquer atividade passou a ser prioridade em detrimento dos 88 
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colegiados. Disse que precisamos definir o que pode ser aceito como justificativa. 89 

Disse que outro ponto é a questão da representatividade, da determinação de quorum. 90 

O Sr. Constantino disse que a questão da freqüência no CONSUNI/COLAC tem sido 91 

discutida devido aos problemas causados à Instituição pela falta de quorum. Disse que 92 

há itens que estão a quatro reuniões para serem votados. Disse que não há 93 

necessidade de se votar a matéria debatida no último CONSUNI, não havendo 94 

necessidade, também, de se regulamentar mais nada em relação ao funcionamento do 95 

CONSUNI/COLAC. Fez a leitura do artigo 89 do estatuto da UENF e dos 96 

procedimentos a serem adotados pela mesa durante as reuniões. O Prof. Maldonado 97 

solicitou que o documento lido pelo Sr. Constantino seja encaminhado aos 98 

conselheiros. O Reitor disse que passamos um ano e meio discutindo o regimento da 99 

UENF e agora estamos apenas informando quais serão os procedimentos que serão 100 

adotados pela mesa. Disse que a pauta está travada devido à ausência dos 101 

conselheiros. O Prof. Maldonado disse que se guia pelo Estatuto e Regimento da 102 

UENF. O Prof. Alexandre disse que deve ser analisado caso a caso e aplicar as 103 

sanções que são ou deveriam ser conhecidas. Disse que deve ser melhor discutida a 104 

questão do afastamento temporário em relação ao quorum. O Prof. Ronaldo disse que 105 

é importante ficar claro que a Reitoria não quer cassar ninguém e sim que haja quorum 106 

nos colegiados para que as matérias possam ser analisadas e votadas. Sugeriu que 107 

fosse enviado documento aos conselheiros com excesso de faltas no CONSUNI para, 108 

se for o caso, se manifestarem a respeito dessas faltas. O Reitor disse que o COLEX 109 

poderá apresentar proposta para cassação, em caso de três faltas consecutivas ou seis 110 

alternadas, do mandato no colegiado e, também, do cargo em comissão que o 111 

conselheiro ocupe. O Prof. Alexandre disse que é importante ficar explícito que o 112 

conselheiro que se ausentar, mesmo coberto pelo suplente, deverá apresentar 113 

justificativa. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a 114 

reunião às 17 horas e 15 minutos. 115 

 116 
 117 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho              Carlos André Pereira Baptista 118 

                 Reitor      Secretário ad hoc 119 


