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ATA DA TRICENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA  1 

 DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos nove 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 sexta reunião ordinária do Colegiado 6 

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

presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Edson Corrêa da Silva – Reitor em exercício, 8 

que presidiu a reunião; Profª Rita da Trindade Ribeiro Nobre Soares – Pró-Reitora de 9 

Graduação em exercício; Prof. Antônio Teixeira do Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e 10 

Pós-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. Edmilson José 12 

Maria – Diretor do CCT; Prof. Sergio Arruda de Moura - Diretor do CCH; Prof. Henrique 13 

Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Srª. Hellen Holder da Cruz Almeida – Diretor Geral 14 

Administrativo em exercício. Compareceram como convidados: Sr. Antonio Constantino de 15 

Campos – Chefe de Gabinete; Sr. Luiz Gabriel Sarmet Moreira Smirdele – Diretor da 16 

Prefeitura da UENF em exercício; Prof. Vanildo Silveira – Secretário Geral; Prof. Reginaldo da 17 

Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Srª Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares – 18 

Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 365; 2- Informes; 3- 19 

Minuta de Resolução de criação do Conselho Gestor de Informação e Comunicação – parecer 20 

da relatoria; 4- Instalação do Conselho Curador; 5- “10 MINUTOS CONTRA A DENGUE” – 21 

campanha do Governo do Estado do Rio de Janeiro para prevenção no verão 2012; 6- 22 

Assuntos Diversos; O Prof. Edson iniciou a reunião cumprimentando a todos e falou sobre o 23 

motivo da ausência do Reitor, que viajou a Brasília para reunião no MEC. Passando ao item 1 24 

da pauta, o Prof. Edson pediu que o Prof. Vanildo fizesse a leitura da Ata da reunião 365, 25 

após a leitura, colocou em apreciação, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 26 

2, o Prof. Edson falou sobre o processo de Internacionalização que está sendo muito 27 

discutido pelo Governo Federal e disse que o Prof. Silvério, antes disso, já havia nomeado 28 

uma Comissão de Internacionalização, composta pelo Vice-Reitor, como presidente, Prof. 29 

Arno Vogel (CCH), Prof. Carlos Jorge Logullo de Oliveira (CBB) e Prof. Victor Habes Perez 30 

(CCTA). Logo depois o Governo Federal lançou o Programa Ciência Sem Fronteira que 31 

aumentará a presença de estudantes e pós-doutores brasileiros, de diversos níveis, em 32 

instituições de excelência no exterior, e que trará, também, jovens e pesquisadores 33 

qualificados para o Brasil. Falou que teremos que trabalhar com objetivos definidos, com os 34 

pró-reitores e diretores, e teremos um grande trabalho, mas será de grande importância para 35 

todos. Falou que em setembro haverá um encontro com representantes de instituições 36 

brasileiras e de outros países. Falou que será importante fazermos um levantamento de como 37 

a UENF está no contexto real. Falou também que o governo quer uma participação maior dos 38 

empresários, pois serão os grandes beneficiados com profissionais melhor preparados no 39 

futuro. O Prof. Paulo falou que seria interessante sabermos quais países já demonstraram 40 

interesse. O Prof. Amaral falou sobre o Edital CAPES/FAPERJ, que é uma questão de 41 

grande interesse a interação de empresas públicas e privadas. Os editais irão favorecer a 42 

união da academia com a indústria. Falou que outros editais serão abertos e pediu a todos 43 

que fiquem atentos. O Prof. Edson falou que houve um encontro na sexta-feira, dia 05 de 44 

agosto, com os prefeitos que participam do projeto de expansão da UENF e pediu que o Sr. 45 

Constantino dissesse a todos como ocorreu a reunião. O Sr. Constantino falou que foi uma 46 
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reunião para que os Prefeitos assinassem um documento, que foi elaborado e negociado 47 

pelos representantes dos municípios e a UENF. Dos quinze prefeitos, oito compareceram e 48 

os outros sete mandaram representantes, os outros prefeitos assinarão o documento 49 

posteriormente. Disse que o documento solicita ao Governador, além de abertura de 50 

concurso, recursos básicos de infraestrutura para a referida expansão. Falou que as 51 

discussões com os municípios evoluíram, havendo entendimento que a UENF trará benefícios 52 

para toda região onde quer que seja instalada. Eles redigiram um manifesto de apoio ao 53 

Reitor. Foi feita uma comissão com três prefeitos, que entregarão o documento ao 54 

Governador. Eles manifestaram unidade. O Prof. Amaral indagou se há um manifesto 55 

popular. O Sr. Constantino afirmou que sim. O Prof. Vanildo falou que este assunto foi 56 

tratado até em campanha política feita pelos prefeitos. O Prof. Edmilson perguntou se há 57 

propostas sobre os cursos que iriam para os municípios. O Prof. Edson falou que existem 58 

algumas áreas que já estão sendo analisadas e haverá um estudo para definir o que será 59 

melhor para cada região. Falou que a UENF não levará cursos sem analisar o que será 60 

interessante para cada município. O Prof. Vanildo falou que o documento sobre a expansão 61 

teve várias versões, para deixar o documento o mais amplo possível e para aproveitar a 62 

aptidão de cada região. O Prof. Gonçalo falou que o modelo da UENF, em só contratar 63 

doutores, dificulta a expansão, criando assim uma preocupação em criarmos expectativas e 64 

depois não conseguirmos concretizar a proposta. O Prof. Edson falou que o importante é 65 

conseguirmos vagas, e todos os detalhes serão discutidos no futuro. O Prof. Constantino 66 

falou que a discussão sobre o assunto é ótima, ver que todos estão interessados em defender 67 

o modelo da UENF. Disse que todos precisam entender a estratégia que está sendo usada, 68 

que as vagas já existem. Basta o Governador autorizar os gastos com a implantação. Depois 69 

é voltar para a UENF, definir as áreas de atividades, planejar onde será o pólo e o núcleo. 70 

Italva leva vantagem, pois tem instalações. Itaperuna tem o colégio agrícola que poderemos 71 

aproveitar. Itaocara tem infraestrutura e tem potencial, é só definir o que fazer e como fazer. 72 

Só falta autorização. O Prof. Henrique disse que já temos pesquisa sendo realizada em 73 

Itaocara. O Prof. Paulo falou que a proposta de expansão da UENF não para de crescer, pois 74 

há uma comissão fazendo um estudo sobre a possibilidade de a Universidade desenvolver 75 

projetos no Parque do Desengano, localizado na região serrana do Norte Fluminense. Falou 76 

também que estaremos participando do VI Congresso de Inovação Tecnológica em Energia 77 

Elétrica e II Seminário de Eficiência Energética no Setor Elétrico, que apresentará a 78 

sociedade resultados dos Programas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, 79 

realizados pelas concessionárias ou permissionárias do serviço público de distribuição, 80 

geração e transmissão de energia elétrica. Passando ao item 3, O Prof. Edson pediu ao 81 

Prof. Sergio que fizesse a leitura do parecer da relatoria, sobre a estruturação da diretoria de 82 

informação e comunicação. O Prof. Sergio fez a leitura e passou a apreciação de todos. Em 83 

análise feita pelo Colegiado, feitas algumas observações, ficou definido que o professor 84 

refaça o parecer e apresente no próximo COLEX, detalhando alguns conteúdos do relatório 85 

feito pela Comissão de Tecnologia da Informação. Passando ao item 4, o Prof. Edson 86 

informou a todos a formação do novo Conselho Curador: da UENF os Professores Arnoldo 87 

Rocha Façanha (titular) e Fernando Saboya Albuquerque Junior (suplente), os Técnico-88 

Administrativos Maurício Falcão Aguiar (titular) e Detony José Calenzani Petri (suplente); da 89 

SECT o Secretário Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite (titular) e o Chefe de Gabinete 90 

Roberto Guimarães Boclin (suplente); da SEPLAG a Subsecretária de Patrimônio Imobiliário, 91 

Cristina Lucia de Barros Vianna (titular) e o Assessor da Subsecretaria Geral, Ricardo Baia 92 
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Leite (suplente); da SEFAZ os servidores Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos (titular) e 93 

Paulo Sergio Braga Tafner (suplente). O Prof. Edson falou que haverá uma reunião de posse 94 

do novo Conselho Curador em data próxima. O Sr. Constantino falou que o Conselho 95 

Curador é fundamentalmente um Conselho Fiscal. Há uma reunião mensal com aspectos 96 

importantes de ação fiscalizadora, e que os membros do Curador abrem muitas portas para 97 

UENF, são mediadores entre a universidade e o Governo, os membros são muito atuantes. 98 

Na última gestão a UENF foi muito elogiada. Passando ao item 5, “10 MINUTOS Contra 99 

Dengue”, o Prof. Edson falou sobre o Plano do Governo para combater desde já o mosquito, 100 

prevenindo futuras epidemias. O documento será enviado aos Diretores, para verificarem se é 101 

cabível colocar em prática. Os Diretores falaram que vários projetos já estão em prática. O 102 

Prof. Edson pediu que os Diretores fizessem um relatório, com as ações já desenvolvidas 103 

pela UENF no combate a dengue, para ser enviado a SECT. Passando ao item 6 o Prof. 104 

Henrique perguntou como serão feitos os novos concursos, que precisam de equipamentos 105 

eletrônicos para ser realizados. O Sr. Constantino falou que o Prof. Marco Antônio, em 106 

outras reuniões, pediu que os diretores se dirigissem a DGA para aquisição de equipamentos 107 

necessários para o concurso. Recomendou que os Diretores de Centro examinassem a CI 108 

UENF/DGA nº 133, de 16 de dezembro de 2010. A Srª. Hellen disse que já houve compra de 109 

gravadores para um dos Centros. Todos concordaram que devemos padronizar a compra 110 

desses equipamentos. O Prof. Edson confirmou que todos os Centros indicaram os nomes 111 

para compor a Comissão da EDUENF, ficando composta dos seguintes membros: Prof. 112 

Sérgio Arruda de Moura - CCH – Presidente; Profª. Maura da Cunha – CBB; Prof. Claudio 113 

Baptista de Carvalho – CCTA; Profª. Maria da Glória Alves – CCT; e Prof. Pedro Wladimir do 114 

Vale Lyra – CCH. O Prof. Edmilson falou que chegou uma carta em suas mãos com uma 115 

reclamação sobre o pagamento de bolsas que estariam em atraso no LENEP. O professor 116 

perguntou se havia mais algum Centro com o mesmo problema. O Sr. Constantino sugeriu 117 

que o diretor entre em contato com a DIRPROJ para melhores esclarecimentos. O Prof. 118 

Edson pediu que fosse verificado sobre o que pode ter ocorrido, para que não haja prejuízo 119 

para os alunos. O Prof. Reginaldo falou que continuamos com problema com a VITAL 120 

Engenharia, que está fazendo várias exigências para recolher os animais mortos. Falou que 121 

foi marcada uma reunião com a empresa, para definirmos que atitudes devemos tomar para 122 

facilitar o recolhimento de todo lixo. Falou que continua sendo analisada a viabilidade de 123 

compra do forno crematório, que resolveria todo problema de descarte de material, inclusive 124 

de produtos químicos. O Prof. Vanildo lembrou a todos a programação de comemoração do 125 

aniversário da UENF, falou que houve uma ampla divulgação das comemorações em vários 126 

meios de comunicação. O Prof. Sergio pediu que a implantação da editora volte à pauta do 127 

próximo COLEX. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Edson agradeceu a todos e encerrou a 128 

reunião às 16 horas e 40 minutos. 129 

 130 

                   Prof. Edson Corrêa da Silva               Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares                                             131 

Vice-Reitor                                                  Secretária ad hoc 132 


