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Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e seis, às treze horas e quarenta e cinco  1 

minutos, na Sala dos Órgãos Colegiados, de número cento e vinte e dois do Pavilhão Central, 2 

realizou-se a Quarta Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Universidade 3 

Federal Rural do Rio de Janeiro, sob a presidência do Magnífico Reitor, Professor RICARDO 4 

MOTTA MIRANDA, contando com a presença da Senhora Vice-presidente, Professora ANA 5 

MARIA DANTAS SOARES, dos Senhores Conselheiros Professores ANA LUCIA DOS 6 

SANTOS BARBOSA, NIDIA MAJEROWICZ, EDUARDO MENDES CALLADO, JOSÉ 7 

CLÁUDIO SOUZA ALVES, AUREA ECHEVARRIA AZNAR NEVES LIMA e 8 

VALDOMIRO NEVES LIMA, dos Senhores Conselheiros Servidores Técnico-9 

administrativos MAURICIO ROCHA LUCAS, GEISA APARECIDA SILVA, LETICIA 10 

SCHETTINI, GILBERTO DA SILVA REIS, JAIR FELIPE GARCIA PEREIRA 11 

RAMALHO, JULIO CESAR PETINI, JOSUÉ CARLOS DA SILVA, ANTONIO ADÃO DE 12 

OLIVEIRA, CLAUDIA GOMES DE AGUIAR, LUIZ ANTUNES, DENYS MANOEL DE 13 

SOUZA GONÇALVES, ELISEU FÉLIX DA COSTA, WALTER BRAGANÇA e CÉSAR 14 

ANTÔNIO DA SILVA. Verificada a existência de quorum, o Senhor Presidente iniciou a 15 

reunião cumprimentando a todos. Dando início à ordem do dia, o Senhor Presidente submeteu 16 

à apreciação da plenária a ata da Terceira Reunião Ordinária deste Conselho, realizada no dia 17 

trinta e um de maio de dois mil e seis. Colocada em discussão e em votação, foi aprovada por 18 

unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente deu continuidade à apresentação das 19 

prioridades de gestão de cada Unidade Administrativa, solicitando que a Coordenadora do 20 

Hotel Universitário, Senhora CLAUDIA GOMES DE AGUIAR, fizesse sua exposição. 21 

Durante o relato, foram feitas sugestões e abordadas diversas questões, como superlotação do 22 

hotel, necessidade de reforma estrutural, especialmente das redes hidráulica e elétrica, limpeza 23 

da caixa d’água, construção de novo prédio, unificação das taxas cobradas para visitantes e 24 

para os servidores desta Universidade, terceirização dos serviços de limpeza, atualmente 25 

executado apenas por mulheres, utilização de aquecimento a gás e/ou energia solar para 26 

aquecimento da água dos chuveiros, falta do café da manhã, possibilidade do setor ter função 27 

de laboratório para estudantes de Hotelaria e Economia Doméstica, criação de um kit de 28 

higiene com logotipo da Universidade, para distribuição aos hóspedes. Finalizada a exposição 29 

relativa ao Hotel Universitário, o Senhor Presidente colocou em discussão a Coordenadoria de 30 

Informática, lendo o relatório com a síntese das prioridades do setor, já encaminhado 31 

anteriormente pelo Coordenador, Senhor JULIO CESAR PETINI, solicitando em seguida que 32 

ele fizesse seu relato. Como maior problema apontado, a questão dos recursos humanos, 33 

principalmente a falta de pessoal qualificado, com a necessidade de contratação imediata de 34 

um analista de sistemas e três programadores. Houve a sugestão de ser criado um cadastro dos 35 

estudantes, tão logo entrem na Universidade, possibilitando conhecer suas habilidades 36 

específicas, onde poderiam auxiliar desde o início de sua vida acadêmica, e um cadastro das 37 

demandas dos setores da Universidade, de modo que fosse possível “cruzar” este cadastro de 38 
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demandas versus  o cadastro de habilidades dos estudantes., em forma de banco de dados. A 39 

próxima Unidade Administrativa a ser debatida foi a Estação Experimental de Campos 40 

“Doutor Leonel Miranda”. O Senhor Presidente leu a síntese enviada pelo Diretor da Estação, 41 

Senhor JAIR FELIPE GARCIA PEREIRA RAMALHO, fazendo mais algumas 42 

considerações. Devido à exigüidade do tempo, o relato foi interrompido, devendo ser 43 

continuado na próxima reunião deste Conselho. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas 44 

e cinqüenta minutos, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, 45 

da qual, para constar, eu, THAIS CASTRO CALDEIRA DE ALVARENGA, na qualidade de 46 

Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que vai por mim assinada e depois de 47 

lida, discutida e aprovada, pelo Senhor Presidente e todos os presentes. 48 


