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ATA DA TRICENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA  1 

 DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e onze, foi realizada na sala de reuniões da 5 

Reitoria às 14 horas, a tricentésima sexagésima quarta reunião ordinária do Colegiado 6 

Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as 7 

presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a 8 

reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de 9 

Graduação; Prof. Antônio Teixeira do Amaral Júnior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-10 

Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 11 

Comunitários; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. Luis Cesar 12 

Passoni – Diretor em exercício do CCT; Prof. Sergio Arruda de Moura - Diretor do CCH; Prof. 13 

Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral 14 

Administrativo. Compareceram como convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – 15 

Chefe de Gabinete; Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. 16 

Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor de Administração de Projetos; Prof. Vanildo 17 

Silveira – Secretário Geral; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; 18 

Srª Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte 19 

pauta: 1- Colação de grau em separado; 2- Aprovação da ata 363; 3- Informes; 4- Indicação 20 

de docentes para composição da Comissão Central de Carreira Técnico Administrativa; 5- 21 

Assuntos Diversos; O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando 22 

ao item 1 da pauta, foi realizada Colação de Grau em separado dos seguintes formandos: 23 

Bianca Ressiguier Viana (Engenharia Civil); Eduardo Nasra Tunes (Zootecnia); Jonas 24 

Henrique de Souza Motta (Zootecnia); Vanessa Travascio de Oliveira (Zootecnia); Edson de 25 

Souza Henriques (Licenciatura em Física); Thallis Custódia Cordeiro (Licenciatura em Física); 26 

Joel Soares da Rocha (Licenciatura em Ciências Biológicas – CEDERJ); Henrique Carneiro 27 

de Oliveira (Ciências Biológicas); Thiago Pessanha Rangel (Ciências Biológicas); Susana do 28 

Espírito Santo de Carvalho (Licenciatura em Pedagogia). Passando ao item 2 da pauta, o 29 

Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 363ª reunião, sendo aprovada com uma 30 

abstenção. Passando ao item 3, o Reitor informou sobre a reunião que houve entre os 31 

Prefeitos de Itaocara, Itaperuna, Italva, FENORTE e UENF que tratou da expansão da 32 

Universidade, dando ênfase à necessidade de união entre os municípios interessados, que 33 

trabalhem de forma ordenada, fortalecendo assim o projeto de expansão. Informou sobre a 34 

visita a Itaocara e convidou a todos para que façam uma visita para conhecerem e, assim, 35 

poder ajudar no desenvolvimento, inclusive falou que já houve melhorias de acessibilidade na 36 

Estação Experimental. Informou sobre a reunião realizada entre UENF, UFF, IFF, FENORTE 37 

e ITEP, que visou à criação de um Consórcio voltado para a oferta de internet em banda larga 38 

com conteúdos educativos e de promoção da cidadania para os municípios do Norte e 39 

Noroeste Fluminense. Informou sobre os editais FAPERJ que estão abertos, pediu que os 40 

Centros enviassem um número maior de projetos. Informou que haverá uma reunião com a 41 

FUNDENOR e que falarão também com a Fundação BIORIO. Informou que haverá outra 42 

reunião com Prefeitos em Itaperuna, inclusive serão convidados Prefeitos de outros 43 

municípios. O Prof. Vanildo informou sobre a organização e programação de comemoração 44 

do aniversário de 18 anos da UENF. O Reitor sugeriu que se crie prêmios para motivar a 45 

participação de alunos e funcionários, pediu indicação aos Centros de servidores 46 
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aposentados que deverão ser homenageados, lembrando inclusive do Prof. Mário Galvão de 47 

Queiroz Filho. O Prof. Sérgio falou que fará uma apresentação sobre o trabalho de Wagner 48 

Homem, que fará o Tributo a Chico Buarque. O Prof. Marco Antônio informou sobre a 49 

organização do concurso público de técnico administrativo; a comissão já conseguiu uma 50 

proposta da UERJ para acertar os termos do edital. Pediu ajuda aos Diretores de Centro para 51 

que dêem informações quando se fizerem necessárias, que a comissão está trabalhando para 52 

que o concurso seja realizado ainda esse ano. O Prof. Paulo Nagipe pediu aos Centros que 53 

respondam ao questionário de pesquisa sobre o Restaurante Universitário, pois é de grande 54 

importância para o planejamento do funcionamento do restaurante. O Reitor informou que no 55 

momento a obra está parada, pois há pendências na justiça que impedem a continuação da 56 

mesma, porém a ASJUR está acompanhando o caso. O Prof. Paulo Nagipe falou da 57 

importância do projeto Caminhos de Barro e que houve até uma reportagem na televisão 58 

divulgando o projeto. Falou novamente sobre a importância da Escola de Extensão, pedindo 59 

que seja aprovada no CONSUNI. Falou sobre a possibilidade de implantação na UENF de um 60 

pólo de pesquisa de tecnologia de Química Verde para desenvolvimento de energias 61 

alternativas. Passando ao item 4 da pauta, o COLEX, após analisar os nomes encaminhados 62 

pelos Centros, fez as seguintes indicações para a composição da Comissão Central de 63 

Carreira Técnico Administrativa: Profª Virgínia Silva Carvalho (CCTA); Prof. Gustavo Lazzaro 64 

Rezende (CBB); Profª Ana Maria Silva de Senna (CCT) – Membros Titulares; Profª Luciane 65 

Soares da Silva (CCH); Profª Lioudmila Aleksandrovna Matlakhova (CCT); e Prof. Francimar 66 

Fernandes Gomes (CCTA) – Membros Suplentes. Passando ao item 5 o Reitor convocou os 67 

Diretores a participarem da elaboração do Planejamento Institucional visando o planejamento 68 

da UENF para os próximos anos e do Planejamento Estratégico com visão para o ano de 69 

2012, que seja um plano bem feito e que seja aprovado pelo conselho. O Prof. Henrique 70 

disse que deve ser simples e objetivo. O Prof. Ronaldo disse que o planejamento tem que 71 

ser feito agora para que as metas sejam definidas e logo postas em prática em toda gestão. O 72 

Sr. Constantino disse que tem registros sobre o último plano e que o próximo deverá ter 73 

registros desde o dia 1º julho, quando começou esta gestão. É preciso fazer reuniões com 74 

cada Diretor para que se faça um planejamento real. O Prof. Gonçalo concordou que ter 75 

objetividade é essencial O Prof. Sergio falou que a instalação do Conselho Editorial ajudará a 76 

alavancar o desenvolvimento da Universidade e que haverá no CCH um crescimento 77 

significativo com quatro novos cursos de graduação, sendo um já implantado (Administração), 78 

dois com projetos em discussão nos Colegiados (Licenciatura em Ciências Sociais e Filosofia) 79 

e um quarto em início de discussão (Letras). O Prof. Amaral falou que precisamos conhecer 80 

a realidade para que se faça uma projeção no PDI de onde e como queremos chegar, e com 81 

grandes metas. O Prof. Marco Antonio falou da importância de incluir no PDI o Plano Diretor, 82 

para facilitar as ações e que todos devem participar mais do processo de planejamento. O 83 

Reitor reiterou a necessidade de maior participação dos Centros e planejamentos mais 84 

amplos. Colocou em votação o desenvolvimento dos trabalhos abrangendo o PDI e o PES, 85 

sendo aprovados por unanimidade. O Prof. Reginaldo falou da preocupação com o 86 

orçamento do Hospital Veterinário, disse que novos projetos foram aprovados e que os 87 

mesmos trarão recursos, mas com o aumento da demanda haverá mais gastos. Informou 88 

também que está fazendo levantamento de preço do forno crematório para resolver o 89 

problema de descarte de resíduos. O Reitor falou que está buscando alternativas para ajudar 90 

o Hospital Veterinário. O Prof. Ronaldo sugeriu que o Hospital faça convênios próprios. O 91 

Prof. Marco Antonio salientou que toda demanda solicitada pelo Hospital foi atendida. O 92 
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Prof. Reginaldo prestou esclarecimentos aos membros do COLEX sobre reportagem 93 

publicada em um veículo de imprensa da cidade que citava sua pessoa. O Prof. Gonçalo 94 

falou que contra a desinformação, a UENF deve se organizar, com um departamento de 95 

marketing, mostrando à comunidade a verdadeira imagem da Universidade. O Reitor falou 96 

sobre a importância da tecnologia de informação, pois os próprios Centros não se conhecem. 97 

Falou que devemos criar uma diretoria de Tecnologia de Informação. O Prof. Vanildo acha 98 

que a nossa revista deve ser mais interessante, com portal da ciência, com idéias novas que 99 

atraiam mais interesse do público. O Prof. Marco Antonio falou da importância de melhorar o 100 

processo de aquisição de equipamentos. O Prof. Sergio falou que o COLEX precisa 101 

oficializar as medidas de operacionalização da Editora EDUENF, criar regulamentações para 102 

formar o Conselho Editorial. O Prof. Edson disse que é preciso aprovar metas e objetivos da 103 

Editora. O Reitor sugeriu que cada Centro indique um nome para fazer parte do Conselho 104 

Editorial para definirmos na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu 105 

a todos e encerrou a reunião às 16 horas. 106 

 107 

 108 

 109 

           Prof. Silvério de Paiva Freitas               Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares                                             110 

Reitor                                                             Secretária ad hoc 111 


