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Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e sete, às treze horas e quarenta 1 

minutos, na Sala de Reuniões dos Órgãos Colegiados, realizou-se a Décima Reunião Ordinária 2 

do Conselho de Administração, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sob a 3 

presidência do Magnífico Reitor, Professor RICARDO MOTTA MIRANDA, contando com a 4 

presença da Senhora Vice-presidente, Professora ANA MARIA DANTAS SOARES, da 5 

Senhora Conselheira Professora AUREA ECHEVARRIA AZNAR NEVES LIMA, dos 6 

Senhores Conselheiros MAURICIO ROCHA LUCAS, JULIO CÉSAR PETINI, GEISA 7 

APARECIDA SILVA, JAIR FELIPE GARCIA PEREIRA RAMALHO, LETICIA 8 

SCHETTINI, CLAUDIA GOMES DE AGUIAR, JOSUÉ CARLOS DA SILVA, LUIZ 9 

ANTUNES, GILBERTO DA SILVA REIS, ANTONIO ADÃO DE OLIVEIRA, ELISEU 10 

FÉLIX DA COSTA, JORGE FERNANDES DOS SANTOS, CÉSAR FRANCO 11 

BERNARDO, MATILDES DAS DORES DE OLIVEIRA CARNEIRO e SANDRA MARIA 12 

PERÓN DE LIMA. Verificada a existência de quorum regimental, o Senhor Presidente 13 

declarou aberta a sessão cumprimentando a todos e justificou a ausência dos Senhores 14 

Conselheiros Professores ANA LUCIA DOS SANTOS BARBOSA, EDUARDO MENDES 15 

CALLADO, VALDOMIRO NEVES LIMA e NIDIA MAJEROWICZ, do Representante da 16 

Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Professor 17 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, e dos Senhores Conselheiros WALTER BRAGANÇA e 18 

CÉSAR ANTÔNIO DA SILVA. Em seguida, deu as boas vindas às Senhoras Conselheiras 19 

MATILDES DAS DORES DE OLIVEIRA CARNEIRO, Coordenadora do Restaurante 20 

Universitário, e SANDRA MARIA PERÓN DE LIMA, Diretora Substituta do Departamento 21 

de Pessoal, pela primeira participação neste Órgão Colegiado. Dando início à ordem do dia, o 22 

Senhor Presidente submeteu à apreciação da plenária as atas da Oitava e Nona Reuniões 23 

Ordinárias deste Conselho, realizadas nos dias trinta de novembro e vinte e um de dezembro 24 

de dois mil e seis, respectivamente. Colocadas em discussão e em votação, ambas foram 25 

aprovadas por unanimidade. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente propôs inversão de 26 

pauta, com a anteposição do item quatro para discussão naquele momento, acatada por todos 27 

os presentes. Foi colocada então para avaliação e votação a proposta de calendário das 28 

reuniões ordinárias deste Conselho para o ano de dois mil e sete. Foi aprovado por 29 

unanimidade o calendário proposto, com as seguintes datas e horários das Reuniões 30 

Ordinárias: dia vinte e seis de abril, às oito horas; dia vinte e oito de maio, às treze horas; dia 31 

vinte e seis de junho, às treze horas; dia vinte e cinco de julho, às oito horas; dia vinte e sete de 32 

agosto, às treze horas; dia vinte e cinco de setembro, às oito horas; dia vinte e cinco de 33 

outubro, às treze horas; dia vinte e três de novembro, às oito horas; dia dezenove de dezembro, 34 

às oito horas. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu à plenária o item dois da pauta, 35 

relativo aos Construtores do Desenvolvimento da Universidade Federal Rural do Rio de 36 

Janeiro, fazendo uma exposição sobre a situação das planilhas enviadas aos dirigentes de todas 37 

as Unidades Universitárias, para devolução à Administração Superior. Por amostragem, o 38 

Senhor Presidente selecionou a planilha encaminhada pela Coordenadoria de Informática, que 39 
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foi apresentada em datashow, quando foram esclarecidas diversas dúvidas e prestados 40 

esclarecimentos a todos os dirigentes presentes. Ao término desta discussão, às quatorze horas 41 

e cinqüenta minutos, o Senhor Presidente e a Senhora Conselheira Professora AUREA 42 

ECHEVARRIA AZNAR NEVES LIMA se retiraram da reunião, por conta de compromissos 43 

administrativos assumidos anteriormente, passando a presidência da sessão a ser exercida pela 44 

Senhora Vice-presidente, Professora ANA MARIA DANTAS SOARES. Continuando, a 45 

Senhora Vice-presidente passou ao item três da pauta, a institucionalização do Conselho de 46 

Administração na estrutura desta Universidade, como Conselho Superior. Diversas 47 

colocações, abordagens e sugestões foram feitas pelos Senhores Conselheiros, como elogios à 48 

iniciativa de constituição deste novo Conselho pela atual Administração Superior, que deve 49 

funcionar também como instrumento de encaminhamento de políticas de gestão de pessoal na 50 

Universidade, dando visibilidade às demandas das Unidades Administrativas. Falou-se da 51 

importância de incentivar as bases de cada Unidade Administrativa a participar do processo. 52 

Foi feita a sugestão de se verificar se outras universidades têm órgão colegiado superior com 53 

estrutura similar a este para troca de idéias e informações. Finalizando, houve o consenso geral 54 

de que há necessidade de formalização do Conselho de Administração nesta Universidade o 55 

quanto antes, para que todo o esforço realizado até o momento não tenha sido em vão. Em 56 

assuntos gerais, a Senhora Vice-presidente concedeu a palavra à Senhora Conselheira 57 

SANDRA MARIA PERÓN DE LIMA, Diretora Substituta do Departamento de Pessoal, que 58 

falou sobre o trabalho que vem sendo realizado pelo Departamento com relação à questão do 59 

enquadramento e das progressões funcionais dos servidores, e que comunicados sobre o 60 

assunto vêm sendo distribuídos na Universidade. Acrescentou ainda que no momento há uma 61 

pessoa no Departamento de Pessoal encarregada exclusivamente de fazer a alimentação do 62 

Sistema SIAPE, para contagem do tempo de serviço dos servidores, de modo a ser totalmente 63 

atualizado em breve. A seguir, o Senhor Conselheiro JORGE FERNANDES DOS SANTOS, 64 

Diretor da Divisão de Guarda e Vigilância, abordou a questão da contratação de vigilantes 65 

pelas Escolas Agrotécnicas, se há alguma semelhança ou diferença para contratação pelas 66 

Universidades. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, o 67 

Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual, para constar, 68 

eu, THAIS CASTRO CALDEIRA DE ALVARENGA, na qualidade de Secretária dos Órgãos 69 

Colegiados, lavrei a presente ata que vai por mim assinada e depois de lida, discutida e 70 

aprovada, pelo Senhor Presidente e todos os presentes. 71 


