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NOSSOS TRABALHOS ATÉ AQUI 
 
Nestes 100 dias, temos procurado cumprir o Plano de Gestão dando atenção, 
naturalmente, às demandas conjunturais em que se destacam as vicissitudes da 
execução orçamentária de 2007 e a elaboração e a luta pela conquista do orçamento de 
2008. Como sabemos, a nossa proposta orçamentária para 2008, aprovada pelo 
Conselho Universitário, é de 180 milhões de reais. 
A Autonomia de Gestão Financeira da UENF é a nossa CAUSA MATER. Nesse 
sentido, um Grupo de Trabalho – constituído a partir da primeira questão de fundo, 
apreciada no Colegiado Executivo – já produziu a minuta de um Projeto de Lei. Uma vez 
debatida e aprovada nos colegiados pertinentes da UENF, a proposta será negociada 
nas diferentes instâncias do Governo Estadual e da ALERJ. 
Vários outros Grupos de Trabalho foram constituídos e estão em plena atividade, a 
saber: 

a) Comissão de Comunicação e Informática – que já apresentou relatório apontando 
adequações na GRC e embasando proposta de redimensionamento do link da 
UENF para 100Mbits na Rede Rio, conforme documento já enviado a FAPERJ. 

b) Comissão do Restaurante Universitário – que está acompanhando in loco 
experiências de outras Universidades para elaborar um projeto adequado a 
UENF. 

c) Comissão da Biblioteca Central – que tem a incumbência de elaborar a proposta 
de construção da Biblioteca Central da UENF. Neste sentido e indo ao encontro 
de consulta da SECT, foi encaminhado um orçamento de 12 milhões para a 
realização da obra. 

d) Comissão da FAPECAMPOS – que já concluiu os seus trabalhos e apresentou 
minuta que dispõe sobre a Criação e Regulamentação da FAPECAMPOS 

(FUNDAÇÃO FREDERICO MENEZES VEIGA DE AMPARO À PESQUISA DE 
CAMPOS DOS GOYTACAZES). Esta proposta da UENF está sendo examinada 
pela Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.     

 
Na atenção que tem sido devotada às questões mais críticas para um padrão de 
Capacidade de Governo, podemos elencar as seguintes providências: 
a) Criação efetiva da Prefeitura do Campus – a proposta que está em apreciação no 

Conselho Universitário estabelece uma estrutura administrativa, criando o cargo 
de Prefeito e três gerências: de Transporte, de Zeladoria e Serviços Gerais e de 
Planejamento e Orçamento; cada gerência deverá ter Setores com atividades 
específicas de acordo com o Regimento Interno da Prefeitura. 

b) Adequações na GRC – além dos procedimentos junto a FAPERJ com vistas à 
ampliação do link da UENF com a REDE RIO, foi indicada nova gerência que 
respondeu a Edital da FAPERJ apresentando um projeto para atualizar os 
equipamentos do setor, como, cabeamento interno dos prédios e servidor FTP.  
Há ainda procedimentos nas instalações do CCT, em que são esperados 
resultados positivos, tais como atualização da rede elétrica na sala de servidores 
e conserto do gerador ao qual estão ligados os servidores da internet e no-breaks 
de toda a UENF. 

c) Adequações na Secretaria Acadêmica – com nomeação de nova Assessora de 
Coordenação Acadêmica, procedeu-se à redistribuição interna de tarefas e 
implantação de uma Ficha Cadastral que permitirá um acompanhamento 
circunstanciado da ministração de todas as disciplinas de graduação e de pós-
graduação. 

d) Reconstituição da Câmara de Carreira Docente e da Comissão Central de 
Carreira Técnico-Administrativa – estando na etapa final de escolha de seus 
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respectivos membros, esses colegiados terão a incumbência de analisar os 
processos que aguardam apreciação, como também examinar a regulamentação 
da lei 4.800/06 e a adequação de procedimentos e critérios de estímulo e 
aperfeiçoamento dos servidores da UENF. 

e) Otimização de custos na telefonia – ao examinar relatório pertinente, o Colegiado 
Executivo decidiu adotar providências racionalizando as alocações de telefones 
DDD, DDI e com ligações para celular. 

f) Contratação, por meio de processo licitatório, dos serviços de limpeza (empresa 
Ferthymar) e de segurança patrimonial (empresa Hopevig). Os novos contratos, 
além de garantirem a otimização dos serviços, asseguram os direitos trabalhistas 
dos contratados, o que anteriormente, no sistema de cooperativas, não podia ser 
garantido pela UENF. 

g) Elaboração do Plano Plurianual (PPA) para o período de 2007-2012 e da Lei 
Orçamentária Anual (LOA), aprovados pelo Conselho Universitário, implicando em 
significativos acréscimos nos valores totais apresentados. 

h) Aumento da quota mensal de custeio, após negociação junto ao Secretário de 
Ciência e Tecnologia e membros da SEPLAG, possibilitando a recomposição das 
atividades básicas da Universidade, notadamente no que se refere à distribuição 
de recursos para uso em atividades finalísticas. Os valores são os seguintes: 

 

Mês Valor Mês Valor 

Janeiro/07 R$ 678.538,50 Julho/07 R$ 1.014.002,00 

Fevereiro/07 R$ 678.538,50 Agosto/07 R$ 1.014.002,00 

Março/07 R$ 649.764,50 Setembro/07 R$ 1.334.733,00 

Abril/07 R$ 649.764,50 Outubro/07 R$ 1.158.827,00 

Maio/07 R$ 975.824,00 Novembro/07 R$ 1.611.788,00 

Junho/07 R$ 975.824,00 Dezembro/07 R$ 1.126.240,00 

 
Com respeito à política acadêmica para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, podemos 
citar as iniciativas abaixo: 
a) Iniciado o planejamento de desenvolvimento institucional para os cursos de 

graduação, visando à proposição de um plano gestor para o período 2007-2012. 
b) Implementado o procedimento de reconhecimento do curso de Zootecnia junto ao 

Conselho Estadual de Educação. 
c) Lançado novo Edital para transferência, reingresso e isenção de vestibular para 

vagas ociosas nos cursos de graduação. 
d) Instituída nova proposta de ordenação jurídica para expedição e registro de 

diplomas da FAETEC pela UENF. 
e) Apoio ao programa de avaliação de disciplinas, em consonância com as novas 

diretrizes da Secretaria Acadêmica. 
f) Estabelecidos contatos para a elaboração do projeto de concepção de 

laboratórios inter e multidisciplinares de ensino e de pesquisa em Educação, com 
logística para instituir tecnologia da informação por meio de tele-transmissão de 
aulas aos pólos de Educação à Distância do CEDERJ e Universidade Aberta do 
Brasil. 

g) Avaliação situacional dos programas de pós-graduação visando à evolução dos 
conceitos e, inobstante, auxiliar no plano de gestão para o período 2007-2012. 

h) Reconhecido o estágio no exterior com bolsa UENF para estudantes capacitados 
a pleitear pós-doutoramento. 
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i) Instituídos critérios objetivos, de acordo com os fundamentos da CAPES, para 
distribuição de cotas de bolsas para os ingressos nos programas de pós-
graduação a partir de 2008. 

j) Elaborada e aprovada resolução para revalidação de diplomas e certificados de 
pós-graduação expedidos por instituições estrangeiras. 

k) Estabelecidos novos procedimentos que tornarão mais expedito o uso de recurso 
PROAP/CAPES. 

l) Análise densa da administração dos projetos CT-INFRA/FINEP, visando a agilizar 
a consecução dos intentos das propostas para a regularidade de recebimento de 
parcelas devidas. 

m) Iniciada a elaboração de diretrizes da extensão como partícipe do plano de gestão 
para o período 2007-2012. 

n) Lançado o Edital em Educação em Direitos Humanos para a aquisição de 
profissionais para atuarem na melhoria da qualidade de ensino médio das 
Regiões Norte e Noroeste Fluminense, bem como para estimular o alunado do 
ensino médio a buscar êxito nos vestibulares da UENF. 

o) Apoio e assente atuação na realização da III Semana do Produtor Rural, na IV 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no V Workshop de Extensão e na 
Semana de Arte e Poesia. 

p) Elaborado e implementado projeto de incubadora de empreendimentos populares. 
q) Efetivados contatos com a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro para 

viabilizar o “Projeto Oscarito”, no intento de estimular a arte por intermédio do 
incentivo ao funcionamento de cinema no Centro de Convenções da UENF. 

r) Reestruturado o projeto do Espaço da Ciência da UENF, com vistas a torná-lo um 
otimizador da cultura para a Universidade e comunidades locais e regionais. 

 
No que concerne à Governabilidade, foram desenvolvidas várias ações que, ao nosso 
ver, melhoraram a performance da UENF. O diálogo com o Governo Estadual, nas 
diferentes instâncias (Governador; Vice-Governador; Secretarias de Ciência e 
Tecnologia, de Planejamento e Gestão e do Gabinete Civil) tem sido franco e animador. 
O Secretário Alexandre Cardoso tem apoiado as demandas da UENF quanto ao término 
do Centro de Convenções e a construção da Biblioteca Central. A FAPERJ tem acolhido 
as nossas sugestões institucionais para submetê-las às instâncias competentes. 
Estamos em franco diálogo com a ALERJ, com vistas não só à aprovação de um 
orçamento para 2008 condizente com as nossas necessidades, mas principalmente na 
busca da nossa Autonomia de Gestão Financeira. Essas questões, por exemplo, 
ganharam corpo na Audiência Pública realizada em 03/10/2007. 
Caminhamos expressivamente nos entendimentos com a Prefeitura de Campos dos 
Goytacazes. Estamos em vias de celebrar um convênio de cooperação mútua com a 
Prefeitura de Macaé. Está em fase de elaboração um convênio tripartite (UENF -
Prefeitura de São João da Barra – Empresa MMX) que viabilizará a instalação da 
Fazenda Experimental da UENF no município de São João da Barra. Prosseguem os 
entendimentos com as Prefeituras de Itaperuna e Arraial do Cabo, com intento de 
instalar novos Campi da UENF nesses municípios.  
Continuamos mantendo as melhores relações com as entidades e órgãos públicos e 
privados da região (FUNDENOR, ACIC, SEBRAE, FIRJAN, PETROBRÁS, FAETEC, 
CEFET, dentre outros). 
É imperioso destacar a aproximação e diálogo que temos tido com os três segmentos da 
comunidade universitária da UENF: alunos, servidores técnico-administrativos e 
professores. 
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