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ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos dezoito 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 nona reunião ordinária do Colegiado 6 

Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as 7 

presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, 8 

que presidiu a reunião; Prof. Edson Correa da Silva – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-9 

Graduação; Prof. Roberto Weider de Assis Franco – Pró-Reitor de Graduação em 10 

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

Comunitários; Prof. Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Profª Teresa de Jesus 12 

Peixoto – Diretora do CCH; Prof. Hernán Maldonado Vasquez – Diretor do CCTA; Prof. 13 

Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral de 14 

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

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

Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de Administração de Projetos; Prof. Antonio Teixeira 17 

do Amaral Jr. – Secretário Geral; Prof. André Lacerda de Abreu Oliveira – Chefe do 18 

Hospital Veterinário; Prof. Carlos Jorge Logullo de Oliveira – Assessor da Pró-Reitoria de 19 

Pesquisa e Pós-Graduação; Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 278ª 20 

reunião; 2- Informes; 3- Apresentação de relatório de Sub-Projetos FINEP; 4- Assuntos 21 

Diversos; O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 22 

1 da pauta, o Reitor informou que a ata 278 será apreciada na próxima reunião. Passando 23 

ao item 2, o Reitor informou que através de negociações na ALERJ, o orçamento da 24 

UENF para 2008 que havia sido aprovado com valor de R$ 98.000.000,00 foi aumentado 25 

em R$ 5.000.000,00. Disse que este acréscimo é para infra-estrutura e será utilizado na 26 

construção do Restaurante Universitário, além de pagamento das obras em andamento, 27 

como a cerca e o prédio da Prefeitura do Campus. Disse que houve uma abertura para 28 

apresentação de demanda de pessoal para o ano que vem. Informou que há possibilidade 29 

de uso de recursos FAPERJ para a construção da Biblioteca Central. Disse que a visita do 30 

Governador abriu várias portas e infelizmente tem pessoas que soltam notas infelizes na 31 

imprensa, dizendo que a UENF teria escondido defeitos na obra do Centro de Convenções, 32 

fato que não ocorreu. Informou que ontem aconteceram reuniões no CEDERJ e FORERJ. 33 

Informou sobre as dívidas trabalhistas que serão pagas com recursos da própria UENF, 34 

provenientes do orçamento de 2007, utilizando itens que foram economizados. Disse que o 35 

recurso da UENF para este pagamento é de R$ 3.200.000,00 e serão pagos os servidores 36 

com até R$20.000,00 a receber. Disse que o Secretário de Ciência e Tecnologia, Dr. 37 

Alexandre Cardoso, ficou de dar resposta até amanhã sobre a possibilidade de 38 

disponibilizar mais R$ 1.000.000,00 para pagar a dívida trabalhista a um número maior de 39 

servidores. Disse que no início de novembro a chance de pagamento da dívida era 40 

praticamente zero e agora temos praticamente mais de 90%. Disse que o Governo 41 

informou que os inativos não poderão ser incluídos no pagamento da dívida por que agora 42 

recebem pelo Rio-Previdência. O Prof. Marco Antonio informou que está sendo proposto 43 

na ALERJ um fórum permanente de execução orçamentária. O Reitor disse que ao que 44 

parece teremos autonomia quase plena. O Reitor informou que temos processos de 45 

enquadramento emperrados devido ao fato do CONSUNI não estar tendo quorum, ficando 46 



     

 
 

 

 

 

 

 

  

REITORIA 
COLEX 

 

 

 

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia -  Campos dos Goytacazes/ RJ -   CEP:  28013-602 
Tel.: (22)  2726–1595  - Fax: (22) 2726-1511   – e-mail: reitoria@uenf.br 

 

assim com a pauta sobrecarregada. Disse que cinco conselheiros receberam 47 

correspondência informando sobre suas ausências nas reuniões e a possibilidade de perda 48 

de mandato. Informou que será proposto que o conselheiro que perder o mandato no 49 

colegiado perca também o cargo em comissão que ocupe. Informou que nos recursos 50 

encaminhados à CAPES, sobre a avaliação dos Cursos de Pós-Graduação, o Curso de 51 

Produção Vegetal aumentou para conceito 5. Os Cursos de Engenharia de Produção e 52 

Cognição e Linguagem obtiveram o conceito 3, voltando assim a ser credenciados. 53 

Informou que serão discutidas no Colegiado Acadêmico as regras para credenciamento de 54 

professores nos cursos. Disse que houve um avanço na Pós-Graduação da UENF no 55 

período de 2004 a 2006. Passando ao item 3, o Reitor agradeceu a presença dos 56 

coordenadores de Sub-Projetos FINEP, professores Fernando Saboya Albuquerque Jr., 57 

Carlos Augusto de Alencar Fontes , José Ramon Arica Chaves e Gonçalo Apolinário de 58 

Souza Filho. A palavra foi passada ao Prof. Logullo que fez uma explanação sobre os 59 

quatro sub-projetos em andamento. Passando a palavra ao Prof. Saboya, este fez 60 

apresentação do sub-projeto que coordena. Disse que não falta item algum a ser 61 

executado, sendo gastos com obras e instalações 89% da verba e os outros 11% foram de 62 

descontos conseguidos. O Prof. Edson perguntou sobre o andamento do cronograma. O 63 

Prof. Saboya disse que o prazo final é junho de 2008, mas que poderá ser pedida 64 

prorrogação. Recebendo a palavra o Prof. Carlos Augusto disse que o CT-Infra 2005 teve 65 

R$ 1.700.000,00 aprovados, sendo destinado ao sub-projeto do CCTA, o qual coordena, 66 

R$ 640.000,00. Fez uma explanação sobre o andamento do sub-projeto que coordena. 67 

Informou que os recursos já estão praticamente utilizados e que há um rendimento de 68 

capital de R$ 75.000,00 dos sub-projetos. O Prof. Edson perguntou sobre o prazo. O Prof. 69 

Carlos Augusto respondeu que ainda falta um ano para o encerramento. Passada a 70 

palavra ao Prof. Arica, este informou que o sub-projeto que coordena é para uma Central 71 

de Processamento de Dados, com terminais em diversos prédios da UENF. Informou que 72 

tiveram que realocar recursos por que foram liberados apenas 50% na primeira etapa. 73 

Disse que encontraram muitas dificuldades com a FUNARBE em relação às licitações. 74 

Disse que a primeira etapa estava prevista para ser concluída em 26 de dezembro, mas 75 

não será possível, por que a firma executora precisa de fluxo de caixa para compra de 76 

materiais e ainda não recebeu recursos. O Prof. Ronaldo Paranhos disse que em relação 77 

à fundação, destaca a importância da presença de uma pessoa da FUNDENOR dentro da 78 

UENF, facilitando bastante os trabalhos. Disse que deve ser avaliado para o próximo CT-79 

Infra qual fundação escolher. O Prof. Saboya disse que a funcionária da FUNDENOR, 80 

além de ter muito boa vontade, está fazendo um trabalho muito bom. O Prof. Logullo 81 

disse que conseguiu resolver uma pendência numa aquisição conversando pessoalmente 82 

com a funcionária da FUNDENOR. Recebendo a palavra, o Prof. Gonçalo felicitou o 83 

Colegiado Executivo pela iniciativa e fez uma apresentação sobre o sub-projeto FINEP que 84 

coordena. Disse que solicitaram R$ 1.100.000,00 para construção de um prédio onde 85 

funcionará o Núcleo de Análise Genômica, sendo aprovados R$ 580.000,00. Disse que 86 

uma proposta de integração foi feita ao pessoal da Rede Científica e da Engenharia para a 87 

construção e utilização do prédio. O Prof. Edson perguntou como estão as negociações. O 88 

Prof. Gonçalo disse que dentro de seu grupo todos concordaram. O Prof. Saboya disse 89 

que dependerá do projeto, se o mesmo atenderá a todos. O Prof. Ronaldo Paranhos 90 

disse que o custo do prédio está alto e que o custo do metro quadrado do prédio da 91 

Prefeitura do Campus é mais baixo. O Prof. Arica sugeriu formalizar a interação entre os 92 
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diversos sub-projetos. O Reitor disse que esta reunião visa trabalhar neste sentido. Disse 93 

que a idéia do Colegiado Executivo é melhorar o planejamento para os próximos editais. O 94 

Prof. Arnoldo disse que faz eco às palavras do Prof. Arica. Disse ser entusiasta deste 95 

modelo a ser adotado daqui para frente, que a partir da parte estrutural se pense na 96 

multidisciplinaridade. Disse que os recursos devem ser integrados, servindo a toda 97 

comunidade e que esta idéia deve ser abraçada por todos nós. O Prof. Alexandre disse 98 

ser possível integrar os projetos, mas sempre se atendo a questões técnicas. O Prof. 99 

Logullo disse compartilhar do pensamento do Prof. Arnoldo, mas se preocupa com o 100 

aparecimento de unidades. Disse que o Núcleo deve somar a dois Centros e devemos 101 

discutir como nos posicionar com o aparecimento dessas novas unidades. O Reitor disse 102 

que precisamos do Plano de Desenvolvimento Institucional, de um planejamento de infra-103 

estrutura. O Prof. Ronaldo Paranhos disse que a Comissão de Espaço Físico contribuiu 104 

mostrando a possibilidade de ocupação de espaço para a construção dos prédios. Sugeriu 105 

estabelecer como padrão o projeto do prédio da Prefeitura do Campus. Disse que 106 

podemos efetivar o que o CONSUNI decidiu, de realizarmos a construção dos oito prédios 107 

definidos pela Comissão de Espaço Físico. Disse que outro ponto a se destacar é que com 108 

a obtenção de recursos oriundos de uma determinada fonte financiadora podem ser 109 

tentados, com outra fonte, recursos para complementação. O Prof. Maldonado disse que, 110 

em relação aos projetos CT-Infra, devemos estar preparados para o próximo ano. Disse 111 

que estes seis meses foram de aprendizado e o ano que vem será bastante produtivo. 112 

Desejou a todos um Feliz Natal e Feliz Ano Novo. O Prof. Arnoldo disse que os avanços 113 

que estamos discutindo aqui são interessantes. Disse que concorda com o Reitor ser 114 

pertinente e salutar que os novos espaços a serem utilizados devem constar em outras 115 

pautas de reuniões. Disse que são projetos que incluem grande número de currículos. O 116 

Sr. Constantino destacou que nossa tendência natural é nos nossos discursos falarmos 117 

que sempre falta muita coisa. Disse que gostaria de destacar o que já foi feito. Disse que 118 

no 1º CT-Infra foi difícil convencer os professores que não era um projeto científico, no 119 

segundo ainda houve resistências, mas houve grande avanço no terceiro. Disse que em 120 

relação à questão das obras na UENF, o Centro de Convenções foi um debate longo. 121 

Disse que felizmente nos emancipamos em relação às nossas obras. Apelou aos 122 

conselheiros a necessidade de aprovarmos com urgência, no CONSUNI, o projeto da 123 

estrutura da Prefeitura do Campus. O Prof. Silvério ressaltou os avanços alcançados com 124 

os projetos FINEP. Parabenizou a todos pela discussão desta magnitude, fazendo com que 125 

estejamos mais preparados para os próximos editais. O Reitor disse que temos cobrado a 126 

Autonomia da Gestão Financeira e precisamos estabelecer padrões que façam com que a 127 

transparência nas ações realizadas seja a melhor possível. Disse que é necessário 128 

determinarmos o que será feito com este projeto FINEP, reunirmos para decidir como 129 

faremos com o prédio em debate. O Prof. Alexandre disse que é preciso verificar se o solo 130 

agüenta ou não a construção e, se necessário for, realocar recursos para estudos 131 

geodésicos. O Reitor disse que poderemos fazer reunião com os grupos e o Prefeito do 132 

Campus para definir essas questões. O Prof. Edson disse que a pauta mostra o papel que 133 

o COLEX deve seguir. Disse que a reunião está sendo bastante proveitosa, os membros 134 

estão debatendo as questões e os caminhos começam a ser vislumbrados. Disse que a 135 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação precisa da estrutura deste Colegiado. Disse 136 

que para fazer uma política de estratégia da instituição precisamos das informações dos 137 

projetos submetidos e saber os rumos que estamos seguindo com os projetos, conforme a 138 
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exposição feita pelo Prof. Gonçalo. Passando ao item 4 o Reitor sugeriu ao COLEX o 139 

calendário para 2008 dos Colegiados Superiores, com o  COLAC passando a se reunir às 140 

sextas-feiras no período da tarde, o CONSUNI passando para as tardes de segunda-feira e 141 

o COLEX permanecendo às terças-feiras a tarde. Solicitou aos Diretores de Centro que os 142 

Conselhos de Centro que acontecem nestes dias sejam transferidos para outro dia da 143 

semana. Disse que o representante dos discentes da Graduação foi muito criticado 144 

simplesmente por ter denunciado a ausência de professores na UENF às segundas e 145 

sextas-feiras. Sugeriu que os Diretores de Centro trabalhem junto aos Coordenadores de 146 

Cursos de Graduação e Pós-Graduação para distribuir a carga horária considerando, pelo 147 

menos, cinco dias da semana. O Prof. Marco Antonio informou os prazos administrativos 148 

de final de período para solicitação de diárias e utilização de recursos de pronto 149 

pagamento. Disse que existem vinte notas fiscais de aquisição de gases que ainda não 150 

foram encaminhadas pelos laboratórios para a Gerência de Compras. Disse ser necessário 151 

no período de recesso ficar um funcionário por setor responsável para receber materiais e 152 

atestar as notas. O Prof. Arnoldo disse que tem recebido muitas reclamações 153 

relacionadas aos ramais telefônicos. Disse que havia sido definido um ramal aberto por 154 

laboratório para ligações DDD, mas tem havido problemas. Solicitou que as Diretorias 155 

recebam os relatórios de gastos de ligações por ramais. O Prof. Alexandre perguntou qual 156 

será a atitude da FAPERJ em relação aos editais APQ1 aprovados agora, por que neste 157 

período muitos pesquisadores estão de férias e em viagem. O Reitor disse que ainda não 158 

há informações a respeito, mas acha que quem estiver viajando poderá abrir a conta na 159 

agência do Itaú de onde se encontrar.  O Prof. Alexandre disse que o representante 160 

discente no Conselho de Centro do CCT falou da preocupação com os acidentes que têm 161 

ocorrido nas proximidades do ponto de ônibus em frente à UENF. Perguntou se a Reitoria 162 

não poderia solicitar providências à Prefeitura. O Reitor disse que já foi solicitado à EMUT 163 

a colocação de tachões para evitar os acidentes e a possibilidade de uma tragédia. O Sr. 164 

Constantino solicitou à DGA, Diretoria de Projetos, Pró-Reitorias e Secretaria Geral 165 

contribuição em relação ao relatório de gestão, que é um instrumento poderosíssimo junto 166 

ao TCE, instâncias do Governo e ALERJ. Disse que é planejamento elaborar o relatório de 167 

gestão 2007. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a 168 

reunião às 18 horas. 169 

 170 

 171 

Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho              Carlos André Pereira Baptista 172 

                 Reitor      Secretário ad hoc 173 


