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ATA DA TRICENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA  1 

 DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

Reitoria às 14 horas, a tricentésima sexagésima quinta 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; Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira – Pró-9 

Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; Prof. Alcimar das Chagas Ribeiro – Pró-10 

Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários em exercício; Prof. Renato Augusto DaMatta – 11 

Diretor do CBB em exercício; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Sergio Arruda 12 

de Moura - Diretor do CCH; Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Srª. Hellen 13 

Holder da Cruz Almeida – Diretor Geral Administrativo em exercício. Compareceram como 14 

convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Gustavo de 15 

Castro Xavier – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – 16 

Diretor de Administração de Projetos; Prof. Vanildo Silveira – Secretário Geral; Prof. 17 

Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Srª Iassanã Seixas do Amaral 18 

Pereira Soares – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 364ª; 19 

2- Informes; 3-Implantação de gestão e fiscalização de contratos e compras originados de 20 

pregão eletrônico; 4- Relatório da Comissão de Avaliação de Tecnologia de Informação e 21 

Comunicação; 5- Assuntos Diversos; O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de 22 

todos. Passando ao item 1 da pauta o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 364ª 23 

reunião, sendo aprovada com uma abstenção. Passando ao item 2 o Reitor informou sobre a 24 

reunião que houve com os Prefeitos de Itaocara, Itaperuna, Cambuci, representantes dos 25 

prefeitos de Italva, Santo Antônio de Pádua, Varre-Sai e Cardoso Moreira e, também, a 26 

FENORTE, quando todos foram unanimes sobre a importância da expansão da Universidade. 27 

Eles estão solicitando a presença da UENF, porém ficou bem claro para todos que nós só 28 

poderemos expandir se as condições forem dadas, os prefeitos estão se articulando 29 

politicamente. Será discutida a demanda para cada região. O Reitor informou que a reunião 30 

foi muito proveitosa e que na quarta-feira os representantes de cada município e da UENF se 31 

reunirão para elaborar um documento que será assinado por todos. Informou sobre a reunião 32 

com o Coordenador do Pólo Avançado da FAETEC em Campos, o professor Etevaldo 33 

Pessanha, que expos a situação do Colégio Agrícola, falou da necessidade de reciclagem dos 34 

professores e pediu ajuda da UENF para este fim. O Reitor informou que o presidente da 35 

FAETEC deverá vir a UENF para passar o terreno da área agrícola, anexa ao Colégio 36 

Agrícola, definitivamente para o patrimônio da UENF. Disse que o Colégio foi colocado a 37 

nossa disposição para termos o nosso Colégio de Aplicação. O Reitor informou que haverá 38 

uma visita dos Diretores na área para verificar se vale à pena avançar na discussão, e 39 

passariam tudo para Universidade se for interesse da UENF. O Prof. Henrique disse que 40 

seria fantástico, pois a FINEP tem exigido documento que comprove imóvel em nome da 41 

UENF. O Reitor falou sobre a reunião que houve no Rio de Janeiro com o Governador Sérgio 42 

Cabral e as Universidades federais, estaduais e particulares que oferecem cursos de 43 

Engenharias. Falou sobre a proposta do Programa Pró Engenharias, que será coordenado 44 

entre CAPES e FAPERJ, que será fundamental para suprir a carência de mão de obra na 45 

área de Engenharia Civil. Foi levantado o problema de evasão nos cursos de engenharias, 46 
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sendo que na UENF o índice de evasão é o menor entre as Universidades. O programa 47 

deverá diminuir o alto índice de evasão e deverá acelerar o processo de formação de novos 48 

profissionais. O Governador pediu que dentro de 60 dias fossem enviadas sugestões para 49 

resolver o problema, tendo preocupação em não reter os alunos, porém nós aqui na UENF 50 

devemos manter a nossa preocupação com a qualidade do ensino. O Prof. Gustavo falou 51 

que o grande problema dos alunos é a falta de base. O Reitor concordou e disse que 52 

enquanto não melhorar a educação na base, temos que melhorar o andamento da 53 

Universidade agora. Pediu a todos que sugiram ações para melhorar o ensino, como preparar 54 

melhor nossos instrutores, equipar nossos laboratórios. Um dos nossos diferenciais é o 55 

grande apoio acadêmico que nossos alunos têm com bolsas que os ajudam a se manter. 56 

Temos que ampliar nossos cursos e programas. O Prof. Edmilson reiterou que temos que 57 

prezar pela qualidade e precisamos nos preocupar em não diminuir o nível de ensino da 58 

UENF. Acha que devemos participar do projeto, porém falou de sua preocupação com os 59 

movimentos políticos que podem afetar a educação. O Reitor falou que em nenhum momento 60 

podemos perder o nível de excelência e terá que haver um fortalecimento interno da UENF. O 61 

Prof. Edson falou que inclusive na reunião feita com os prefeitos foi demonstrada nossa 62 

preocupação em não perdemos a qualidade de ensino, deixando claro que nós só iremos nos 63 

instalar nos municípios se tivermos uma infraestrutura de acordo, com funcionários, 64 

laboratórios e toda parte física montada. O Prof. Ronaldo falou do sucesso da incubadora da 65 

UENF, duas empresas já estão atuando, sendo uma de Rio das Ostras e a outra de Campos, 66 

outras 22 já estão em processo de pré-incubação. O Reitor falou da necessidade de 67 

indicação de nomes pelos Centros para compor a Comissão Editorial EDUENF, para 68 

definirem a política editorial e fazerem o regimento. Passando ao item 3 a Srª Hellen fez uma 69 

explanação sobre o documento de implantação de gestão e fiscalização de contratos e 70 

compras originados de pregão eletrônico, falou que é importante saber os procedimentos para 71 

facilitar o andamento do processo. A indicação de duas pessoas no pedido é fundamental, 72 

caso haja dúvidas sobre o produto na hora da aquisição. Falou também da importância de ter 73 

uma pessoa no ato que a encomenda chega ao laboratório para certificar se está a contento. 74 

O Prof. Renato falou que deve haver um sistema determinado para procedimentos na 75 

contratação de obras. O Prof. Gustavo concordou que é preciso haver uma normatização 76 

para organizar e fiscalizar o funcionamento das obras nas universidades, para que tudo seja 77 

feito na legalidade. O Prof. Edmilson questionou se a Prefeitura da UENF terá como 78 

fiscalizar todas as obras. O Reitor falou que esse processo é para proteger os próprios 79 

professores na execução de obras. O Prof. Edson falou que é importante que os contratos 80 

sejam feitos junto com a Prefeitura e a Assessoria Jurídica. O Prof. Paranhos disse, sobre o 81 

sistema da DGA, que já há sistemas de gestão empresarial que são eficazes. O Reitor falou 82 

que é importante a DGA querer melhorar o sistema de compras. A Srª Hellen falou que 83 

pequenos detalhes, como a indicação de nomes de pessoas, podem agilizar o processo, além 84 

de garantir a qualidade do produto encomendado, evitando assim desperdício de dinheiro 85 

público O Prof. Henrique defendeu a implantação do sistema da DGA, pois pequenos 86 

detalhes podem inviabilizar a compra. O Sr. Constantino levantou outro problema que há 87 

com as compras: o prazo para que o dinheiro seja gasto faz com que as pessoas saiam 88 

comprando, mas na hora da entrega não tem quem receba, pois com a chegada do fim de 89 

ano não fica ninguém para receber o produto e assim fiscalizar se está tudo certo na hora da 90 

entrega. O Prof. Paranhos sugeriu que o documento seja feito de maneira mais informativa. 91 

O Prof. Alcimar falou que a DGA deve fazer uma normatização para compras. O Reitor 92 
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concordou e disse que deve ser feito um roteiro, para explicar todo o processo na hora de 93 

adquirir um bem. Disse que não devemos engessar o processo de compras. Passando ao 94 

item 4, o Prof. Ronaldo leu o relatório da Comissão de Avaliação de Tecnologia de 95 

Informação e Comunicação, que teve a seguinte conclusão: I - Criação da Diretoria de 96 

Informação e Comunicação para a gestão de áreas absolutamente fundamentais ao 97 

fortalecimento institucional da imagem da instituição e prover a administração de informações 98 

gerenciais que forneçam subsídios à tomada de decisões e definições estratégicas para o 99 

planejamento da Universidade; II – Sugerir a terceirização de serviços na área de Tecnologia 100 

da Informação de forma a viabilizar, em curto espaço de tempo, o atendimento as 101 

necessidades urgentes da UENF, conforme descrito neste relatório; III – Sugerir a 102 

terceirização de alguns serviços na área de Comunicação, até que através de Concurso 103 

Público sejam sanadas carências de servidores aptos a realizar a contento o plano de 104 

trabalho da Área de Comunicação; IV – Entendemos como medidas de curto prazo 105 

providências para: - Elaboração do Sistema Acadêmico para a Universidade; Criação da 106 

Gerência da Editora e seu Conselho Editorial; Treinamento de pessoal para tornarem-se 107 

usuários de determinados Sistemas Administrativos; Terceirização do Serviço de manutenção 108 

de softwares e hardwares na UENF. V – Entendemos como medidas de médio prazo 109 

providências para: formar banco de dados para integrar os Sistemas Difusos existentes na 110 

Universidade; Estruturar a Área de Comunicação. O Reitor falou que é um apelo da 111 

comunidade acadêmica para que se melhore o funcionamento de Tecnologia de Informação. 112 

Disse que nessa área estamos atrasados em relação a outras universidades. Disse que 113 

devemos organizar o que temos, terceirizar outros setores e viabilizar outros sistemas. O 114 

Prof. Ronaldo disse que a UESI poderá trabalhar junto com a nova diretoria de comunicação. 115 

O Prof. Sergio falou que, quando a UESI foi montada, não havia estrutura, tinha um aspecto 116 

experimental e hoje estão comprando novos equipamentos e se constitui como um embrião 117 

de um futuro Laboratório de Tecnologias de Informação. O Sr. Constantino disse estar feliz 118 

pelo CCH pelo que está sendo inserido e sugerido pelo Diretor do Centro em todas as 119 

reuniões. Falou também que a UENF não tinha experiência com grandes obras e com o 120 

tempo os laboratórios de engenharia se entenderam muito bem, e acredita que acontecerá o 121 

mesmo com o CCH. Disse que devemos consolidar a proposta no próximo COLEX e levar 122 

para aprovação no CONSUNI do dia 19 de agosto.  O Prof. Vanildo falou que devemos 123 

pensar o sistema acadêmico como um todo. O Prof. Reginaldo parabenizou o Prof. Ronaldo 124 

pela elaboração da minuta e disse que deve ser levado para relatoria. O Prof. Sergio aceitou 125 

ser relator no processo e levar ao próximo COLEX uma minuta mais aprimorada. Passando 126 

ao item 5 O Reitor reforçou o pedido de participação de todos na comemoração do 127 

aniversário da UENF, pedindo empenho a todos. O Prof. Vanildo falou sobre a programação 128 

dos eventos de aniversário. Falou também da importância na participação dos funcionários 129 

fazendo apresentações. O Prof. Sergio sugeriu que envie convites impressos ao IFF, UFF e 130 

outras instituições. Falou que deveríamos ter uma divulgação maior de todos os eventos, 131 

inclusive na televisão. O Reitor finalizou a reunião falando que serão tomadas providências 132 

para implantação do PDI e do PES. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos 133 

e encerrou a reunião às 16 horas e 30 minutos. 134 

 135 

           Prof. Silvério de Paiva Freitas               Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares                                             136 

Reitor                                                             Secretária ad hoc 137 


