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Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e seis, às oito horas e quarenta e cinco 1 

minutos, na Sala de Reuniões dos Órgãos Colegiados (sala cento e vinte e dois do Pavilhão 2 

Central), realizou-se a Oitava Reunião Ordinária do Conselho de Administração, da 3 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sob a presidência da Senhora Vice-presidente, 4 

Professora ANA MARIA DANTAS SOARES, contando com a presença dos Senhores 5 

Conselheiros Professores AZARIAS MACHADO DE ANDRADE, ANA LUCIA DOS 6 

SANTOS BARBOSA, VALDOMIRO NEVES LIMA, AUREA ECHEVARRIA AZNAR 7 

NEVES LIMA, NIDIA MAJEROWICZ e MARIA ROSA FIGUEIREDO NASCIMENTO, 8 

dos Senhores Conselheiros Servidores Técnico-administrativos MAURICIO ROCHA 9 

LUCAS, JULIO CÉSAR PETINI, ELISEU FÉLIX DA COSTA, GILBERTO DA SILVA 10 

REIS, DENYS MANOEL DE SOUZA GONÇALVES, JAIR FELIPE GARCIA PEREIRA 11 

RAMALHO, JORGE FERNANDES DOS SANTOS, LETICIA SCHETTINI, CLAUDIA 12 

GOMES DE AGUIAR, JOSUÉ CARLOS DA SILVA, GEISA APARECIDA DA SILVA e 13 

LUIZ ANTUNES e do Representante da Associação dos Docentes desta Universidade, 14 

Professor FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. Estavam presentes também o Senhor ALMIR 15 

M. NASCIMENTO, Coordenador Substituto do Restaurante Universitário e o Senhor 16 

ADILSON CAMPOS RANGEL, servidor técnico-administrativo do Decanato de Assuntos 17 

Estudantis. Verificada a existência de quorum regimental, a Senhora Vice-presidente declarou 18 

aberta a sessão, cumprimentando a todos. Justificou a ausência do Magnífico Reitor, Professor 19 

RICARDO MOTTA MIRANDA, por motivo de férias, e do Senhor Conselheiro WALTER 20 

BRAGANÇA. Em seguida, a Senhora Vice-presidente concedeu a palavra à Senhora 21 

Conselheira Professora NIDIA MAJEROWICZ, Decana de Ensino de Graduação, que deu 22 

informes sobre o Concurso Vestibular 2007 desta Universidade. A seguir, o Senhor 23 

Conselheiro Professor VALDOMIRO NEVES LIMA, Coordenador de Planejamento, prestou 24 

esclarecimentos sobre o sistema acadêmico da Universidade Federal de Santa Maria, 25 

recentemente adquirido por esta Universidade, em fase de implantação. Dando início à ordem 26 

do dia, a Senhora Vice-presidente submeteu à apreciação da plenária as atas da Sexta Reunião 27 

Ordinária, realizada no dia dezenove de setembro de dois mil e seis e da Sétima Reunião 28 

Ordinária, realizada no dia dezoito de outubro de dois mil e seis. Colocadas em discussão e em 29 

votação, ambas foram aprovadas por unanimidade. Continuando, a Senhora Vice-presidente 30 

solicitou inversão de pauta, propondo iniciar as discussões pela Prefeitura Universitária, visto 31 

que o Senhor Conselheiro Professor AZARIAS MACHADO DE ANDRADE, Decano de 32 

Assuntos Estudantis, chegaria um pouco mais tarde para a discussão do Restaurante 33 

Universitário, vinculado a este Decanato. A solicitação da Senhora Vice-presidente foi acatada 34 

por todos os Conselheiros. Continuando, a Senhora Vice-presidente passou a palavra ao 35 

Senhor Conselheiro JOSUÉ CARLOS DA SILVA, Prefeito Universitário, que relatou as 36 

reformas gerais já realizadas na Prefeitura, como o conserto do telhado, melhorias no setor de 37 

carpintaria, recuperação do muro, ressaltando contudo algumas deficiências, como a 38 

precariedade do posto de combustíveis, a falta de informatização do Setor de Transportes e da 39 
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oficina, a escassez de servidores especializados, a necessidade de aquisição de um caminhão. 40 

Teceu comentários sobre o Setor de Parques e Jardins, abordando a questão da terceirização. 41 

Finalizou seu relato, detalhando o quadro de pessoal da Prefeitura Universitária, com a 42 

distribuição dos servidores nos diversos setores internos. A Senhora Vice-presidente abriu as 43 

inscrições para as falas. O Senhor Conselheiro DENYS MANOEL DE SOUZA 44 

GONÇALVES falou da necessidade de previsão das reais necessidades de material de 45 

consumo de cada Unidade. A Senhora Conselheira Professora NIDIA MAJEROWICZ 46 

chamou a atenção para as árvores daninhas do campus, que quebram os telhados. O Senhor 47 

Conselheiro Professor VALDOMIRO NEVES LIMA falou sobre a necessidade da Prefeitura 48 

Universitária abrir dutos para a colocação de cabos de toda a rede desta Universidade, que 49 

inclui telefonia, internet, redes elétrica e hidráulica. O Senhor Conselheiro MAURICIO 50 

ROCHA LUCAS falou das questões de pessoal, das dificuldades de contratação e da 51 

importância de evitar a terceirização, a fim de valorizar o servidor público. Lembrou a falta de 52 

técnicos de refrigeração na Universidade, onde um único servidor atende toda a Universidade. 53 

A Senhora Vice-presidente falou da falta de políticas de pessoal no país.  O Professor 54 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA falou da necessidade de se estabelecer os critérios para 55 

atendimento dos serviços de refrigeração na Universidade. Dando prosseguimento, a Senhora 56 

Vice-presidente passou a palavra ao Senhor Conselheiro AZARIAS MACHADO DE 57 

ANDRADE, Decano de Assuntos Estudantis, para que fizesse sua explanação. Este iniciou 58 

seu relato dizendo que gostaria de não se deter apenas ao Restaurante Universitário, mas a 59 

todo o Decanato sob sua responsabilidade e colocou as prioridades em curto, médio e longo 60 

prazo. Assim, apresentou inicialmente a Divisão de Assistência ao Estudante e Residência, 61 

discorrendo sobre os alojamentos, a reformulação paisagística no seu entorno, as reformas 62 

realizadas nos quartos, o setor de manutenção, situado próximo aos alojamentos, a Divisão de 63 

Assistência Social no Decanato, para atendimento de estudantes com problemas diversos,                                                                                                   64 

como alcoolismo, drogas, doenças sexualmente transmissíveis e transtornos psíquicos, a                                    65 

previsão de um Centro de Convivência até o ano de dois mil e dez. Continuando seu relato, o 66 

Senhor Decano falou sobre o Restaurante Universitário, falando sobre o atendimento prestado 67 

pela Unidade e de suas diversas necessidades: reforma das câmaras frigoríficas; aquisição de 68 

nova caldeira (a atual é à lenha), de filtro para a caldeira, de filtro central para a água da 69 

cozinha, de coifa para fritadeira elétrica e de novos utensílios de cozinha; reforma dos 70 

banheiros externos e internos e da copa, informatização das catracas, melhorias das condições 71 

de trabalho na cozinha, além da necessidade de aumento da área de atendimento aos usuários 72 

(sala para refeições). Falou ainda do aumento da produção interna de alimentos in natura, o 73 

que proporciona uma melhor qualidade do que vem sendo oferecido aos estudantes. Forneceu 74 

números relativos às bolsas de alimentação e da previsão de dobrá-las até o ano de dois mil e 75 

oito. Enfatizou a importância do Serviço de Atenção Especial ao Estudante, onde trabalham 76 

dezessete profissionais voluntários, que atendeu, até o mês de outubro de dois mil e seis, a 77 

quinhentos e vinte e cinco estudantes. A Senhora Coordenadora do Restaurante Universitário, 78 

Professora MARIA ROSA FIGUEIREDO NASCIMENTO, prestou alguns esclarecimentos 79 

adicionais, ratificando as colocações do Senhor Decano. Colocou como necessidade mais 80 

urgente a aquisição de câmaras frigoríficas e câmaras de armazenamento, pois a quantidade  81 

de alimentos recebida (Embrapa, Pesagro, Colégio Técnico, Instituto de Zootecnia) aumentou 82 

sensivelmente. Acrescentou também como necessidade urgente a contratação de economista 83 

doméstico ou técnico especializado para prestar auxílio e dividir as tarefas com ela própria. O 84 

quadro de funcionários do Restaurante Universitário conta com apenas vinte pessoas. 85 

Finalizou sua exposição, falando do excesso de calor e de ruído na cozinha e da instalação que 86 

está sendo feita de um gerador de energia, necessitando de uma cobertura para o mesmo. A 87 

seguir, a Senhora Vice-presidente fez algumas colocações, parabenizando toda a equipe do 88 
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Decanato de Assuntos Estudantis pelo trabalho que vem sendo realizado naquela Unidade, 89 

especialmente pela maior quantidade e melhor qualidade dos alimentos e do atendimento 90 

prestado pelo Serviço de Atenção Especial ao Estudante (“salinha azul”). A Senhora 91 

Conselheira Professora NIDIA MAJEROWICZ falou de um trabalho que foi iniciado no 92 

Decanato de Ensino de Graduação para se detectar alunos com índice de aproveitamento 93 

inferior a 1 (hum), em vários semestres, para tentar descobrir se os problemas que estão 94 

levando a isso, são de ordem de aprendizado ou psicológica. Acrescentou ainda que percebe 95 

como problemas mais urgentes e mais fáceis de resolver o ruído e o calor da cozinha do 96 

Restaurante Universitário e a contratação de pessoa especializada para trabalhar com a 97 

Coordenadora. Em seguida, a Senhora Conselheira  LETICIA SCHETTINI indagou sobre a 98 

identificação única dos estudantes no novo sistema implantado, quando a Senhora Conselheira 99 

Professora NIDIA MAJEROWICZ esclareceu que é um sistema de informação para a 100 

educação, que tanto serve para a gestão como para assuntos acadêmicos. Finalizando, em 101 

assuntos gerais, a Senhora Conselheira Professora ANA LUCIA DOS SANTOS BARBOSA, 102 

Decana de Assuntos Administrativos, anunciou a realização de reunião no próximo dia cinco 103 

de dezembro, no Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC), para iniciar um trabalho de 104 

capacitação com servidores da Universidade que não tem o ensino fundamental. Em seguida, o 105 

Senhor Conselheiro GILBERTO DA SILVA REIS agradeceu o apoio da Administração 106 

Superior à Imprensa Universitária, afirmando que diversas necessidades já foram atendidas no 107 

decorrer do ano. A seguir, a Senhora Vice-presidente comunicou uma reunião no próximo dia 108 

cinco de dezembro, no auditório do Instituto de Zootecnia, com todos os dirigentes 109 

administrativos e acadêmicos, para uma discussão conjunta sobre trabalho e capacitação nesta 110 

Universidade. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e cinco minutos, a Senhora Vice-111 

presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual, para constar, eu, 112 

THAIS CASTRO CALDEIRA DE ALVARENGA, na qualidade de Secretária dos Órgãos 113 

Colegiados, lavrei a presente ata que vai por mim assinada e depois de lida, discutida e 114 

aprovada, pelo Senhor Presidente e todos os presentes. 115 


