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Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e seis, às oito horas e cinqüenta e 1 

cinco minutos, na Sala de Reuniões dos Órgãos Colegiados, realizou-se a Sexta Reunião 2 

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

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

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

dos Senhores Conselheiros Professores VALDOMIRO NEVES LIMA, NIDIA 6 

MAJEROWICZ, EDUARDO MENDES CALLADO e AUREA ECHEVARRIA AZNAR 7 

NEVES LIMA, dos Senhores Conselheiros Servidores Técnico-administrativos MAURICIO 8 

ROCHA LUCAS, JULIO CÉSAR PETINI,  GEISA APARECIDA SILVA,  JAIR FELIPE 9 

GARCIA PEREIRA RAMALHO, LETICIA SCHETTINI, CLAUDIA GOMES DE 10 

AGUIAR, JOSUÉ CARLOS DA SILVA, LUIZ ANTUNES, WALTER BRAGANÇA, 11 

GILBERTO DA SILVA REIS e ANTONIO ADÃO DE OLIVEIRA e do Representante da 12 

Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Professor 13 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. Verificada a existência de quorum regimental, o Senhor 14 

Presidente declarou aberta a sessão cumprimentando a todos e justificou a ausência das 15 

Senhoras Conselheiras Professoras ANA LUCIA DOS SANTOS BARBOSA e MARIA 16 

ROSA FIGUEIREDO NASCIMENTO e dos Senhores Conselheiros JORGE FERNANDES 17 

DOS SANTOS e ELISEU FÉLIX DA COSTA. O Restaurante Universitário teve como 18 

representante eventual nesta reunião o servidor Luis Fernando Rangel, por solicitação da 19 

Coordenadora desta Unidade Administrativa. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a 20 

palavra à Professora NIDIA MAJEROWICZ, Decana de Ensino de Graduação, que 21 

comunicou a inauguração do “Espaço Alcir da Silva Lisbôa”, na sala de número noventa e seis 22 

do Pavilhão Central, no próximo dia vinte e seis de setembro, prevista na reestruturação do 23 

Decanato de Ensino de Graduação. Em seguida, o Professor VALDOMIRO NEVES LIMA, 24 

Coordenador de Planejamento, comunicou que as informações para o Relatório de Gestão 25 

2006 estariam sendo solicitadas em breve e pediu que elas fossem prestadas no prazo 26 

estipulado, para evitar transtornos de última hora. Dando início à ordem do dia, o Senhor 27 

Presidente submeteu à apreciação da plenária a ata da Quinta Reunião Ordinária deste 28 

Conselho, realizada no dia dezessete de agosto de dois mil e seis. Colocada em discussão e em 29 

votação, foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente deu 30 

andamento ao “Levantamento das Necessidades das Unidades Administrativas”, elaborado 31 

pelo Senhor Conselheiro MAURICIO ROCHA LUCAS, colocando em debate o 32 

Departamento de Pessoal, cuja discussão estava prevista para a reunião anterior e não 33 

ocorreu, em virtude da ausência dos Diretores desta Unidade. O Diretor deste Departamento, 34 

Senhor WALTER BRAGANÇA, por solicitação do Senhor Presidente, iniciou o relato, 35 

falando da falta de privacidade para o atendimento ao público no setor, com divisórias muito 36 

baixas e da escassez de servidores, especialmente no Cadastro e Pagamento, onde muitos estão 37 

prestes a aposentar-se. Foram abertas as inscrições para as falas, quando o Senhor Conselheiro 38 

MAURICIO ROCHA LUCAS leu o material previamente encaminhado pelo Departamento de 39 
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Pessoal, enfatizando a necessidade de capacitação dos servidores. O Professor VALDOMIRO 40 

NEVES LIMA indagou sobre os sistemas informatizados utilizados no Departamento de 41 

Pessoal, que foram enumerados e devidamente esclarecidos pelo Senhor Diretor. Em seguida, 42 

o Senhor Presidente falou da distribuição e da realocação de funcionários nos diversos setores 43 

da Universidade, observando que há uma discrepância menor do que a esperada. Falou ainda 44 

do pleito de vagas para servidores técnico-administrativos junto ao Ministério da Educação. A 45 

Professora NIDIA MAJEROWICZ falou da expansão da Universidade, do aumento do 46 

número de matrículas, tanto na graduação como na pós-graduação, e da necessidade urgente 47 

de apoio administrativo aos Coordenadores de Cursos. O Diretor do Departamento de Pessoal, 48 

Senhor WALTER BRAGANÇA, lembrou a idade avançada do quadro de pessoal de toda a 49 

Universidade. Falou também do desequilíbrio na distribuição de funcionários, observando que 50 

com o avanço tecnológico alguns setores poderiam ter seus quadros de pessoal reduzidos, em 51 

benefício de outros setores. O Senhor Conselheiro MAURICIO ROCHA LUCAS pronunciou-52 

se também sobre este assunto. O Coordenador de Planejamento, Professor VALDOMIRO 53 

NEVES LIMA, sugeriu colocar o assunto “Realocação de Pessoal e Capacitação” para uma 54 

outra reunião, por estar estendendo-se demais, em detrimento do restante da pauta. A Senhora 55 

Vice-reitora, Professora ANA MARIA DANTAS SOARES, concordou com o 56 

encaminhamento,  propondo ainda que este assunto seja expandido para outros fóruns. A 57 

Decana de Ensino de Graduação, Professora NIDIA MAJEROWICZ, reiterou a proposta, 58 

enfatizando a relevância do trabalho de cada um na Universidade e a interdependência entre o 59 

acadêmico e o administrativo. Propôs também a emissão de um relatório deste Conselho, ao 60 

final das discussões de todas as Unidades Administrativas, dirigido a toda a Comunidade 61 

Universitária, com a finalidade de mostrar o que foi discutido neste Conselho. Dando 62 

continuidade à reunião, o Senhor Presidente submeteu à discussão a Lavanderia 63 

Universitária, solicitando que o Senhor LUIZ ANTUNES, Chefe da Unidade, fizesse uma 64 

exposição inicial. Este disse que já há condições de ampliação do atendimento à comunidade, 65 

pois o maquinário foi consertado. O filtro adquirido está preste a ser instalado, devido à 66 

péssima qualidade da água. Falou da necessidade mais alguns servidores para o setor e que, 67 

com base no ano de dois mil e cinco, quando foram lavadas dezesseis mil peças, quer projetar 68 

o número de vinte mil peças para o ano de dois mil e seis. Durante o relato, surgiu a questão 69 

do fornecimento de energia elétrica, não só para a Lavanderia, como para toda a Universidade, 70 

assunto que foi devidamente abordado pelo Senhor Presidente. Prosseguindo, o Senhor 71 

Presidente colocou para discussão a Praça de Desportos, solicitando que seu Coordenador, 72 

Senhor ANTONIO ADÃO DE OLIVEIRA, fizesse seu relato. Disse que grande parte das 73 

reformas necessárias já foi providenciada, como a piscina e o muro. O piso das quadras de 74 

esportes ainda não foi finalizado. A Professora NIDIA MAJEROWICZ indagou se a área está 75 

cercada, ao que o Senhor Coordenador respondeu que não. O Professor VALDOMIRO 76 

NEVES LIMA falou da necessidade de um estudo para avaliar a demanda de uso da Praça de 77 

Desportos pela comunidade, para facilitar a cerca da área. O Senhor Presidente lembrou de 78 

iniciativas institucionais, como os Jogos da Primavera, além de atendimento individual à 79 

comunidade. A Senhora Vice-reitora falou dos inúmeros pedidos para a utilização da Praça de 80 

Desportos, nos fins de semana e em horário noturno, mas que ainda não há estrutura suficiente 81 

para este tipo de atendimento, principalmente por falta de pessoal devidamente qualificado, 82 

como guardião de piscina. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu à discussão o 83 

Departamento de Contabilidade e Finanças, com a exposição inicial da Senhora Diretora, 84 

GEISA APARECIDA SILVA, que enfatizou o problema do fornecimento precário de energia 85 

elétrica na Universidade, com constantes quedas na rede, que prejudica com freqüência o bom 86 

andamento das atividades do setor. Disse que a falta de computadores e impressoras foi 87 

sanada. Falou da necessidade de treinamento para uso de extintores de incêndio, não só para o 88 
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Departamento sob sua responsabilidade, mas para todos os setores. Falou da falta de pessoal 89 

em decorrência da saída de funcionários, por aposentadorias e aprovações em concursos 90 

públicos para outras instituições. Sugeriu que fosse disponibilizado um acesso discado para 91 

Internet, pois a rede cai com freqüência e que fosse viabilizado plantão na Coordenadoria de 92 

Informática no final do ano para qualquer emergência, como o fechamento da folha de 93 

pagamento. O Senhor Conselheiro JULIO CÉSAR PETINI, Coordenador da Coordenadoria de 94 

Informática, alegou que algumas providências estão sendo tomadas, como a instalação de um  95 

gerador de energia no Pavilhão Central, o que deve melhorar bastante os problemas alegados. 96 

O Professor VALDOMIRO NEVES LIMA prestou alguns esclarecimentos com relação a 97 

questões de informática e da rede da Universidade, endossados pelo Professor EDUARDO 98 

MENDES CALLADO, Decano de Assuntos Financeiros. A Professora NIDIA 99 

MAJEROWICZ alertou que o trabalho da Coordenadoria de Informática tende a aumentar 100 

muito, principalmente no mês de dezembro, com a possibilidade de plantão para atendimento, 101 

principalmente ao Departamento de Material e Serviços Auxiliares e ao Departamento de 102 

Contabilidade e Finanças. Em assuntos gerais, o Representante da Associação dos Docentes da 103 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Professor FRANCISCO DE ASSIS DA 104 

SILVA, informou que a Associação está disponibilizando equipamento para consulta via 105 

Internet e a presença de consultor jurídico, uma vez por semana, para esclarecer dúvidas de 106 

seus associados com relação a pendências jurídicas. O Professor VALDOMIRO NEVES 107 

LIMA lembrou as comemorações do Dia da Árvore na Universidade e a Vice-reitora, 108 

Professora ANA MARIA DANTAS SOARES, informou sobre uma palestra sobre Educação 109 

Ambiental neste dia, vinte e um de setembro, próxima quinta-feira, às quatorze horas. Nada 110 

mais havendo a tratar, às onze horas e vinte e cinco minutos, o Senhor Presidente agradeceu a 111 

presença de todos e encerrou a reunião, da qual, para constar, eu, THAIS CASTRO 112 

CALDEIRA DE ALVARENGA, na qualidade de Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a 113 

presente ata que vai por mim assinada e depois de lida, discutida e aprovada, pelo Senhor 114 

Presidente e todos os presentes. 115 


