
     

 

 

                                REITORIA 
 

 
_______________________________________________________________________   

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - 28013-602 
Tel.: (22) 2739–7003 - Fax: (22) 2739-7173 - correio eletrônico: reitoria@uenf.br 

 

 

ATA DA TRICENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA  1 

 DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos vinte três dias do mês de agosto de dois mil e onze, foi realizada no Colégio Agrícola 5 

Antônio Sarlo, às 14 horas e 30 minutos, a tricentésima sexagésima sétima reunião ordinária 6 

do Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – 7 

UENF, com as presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, 8 

que presidiu a reunião; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Antônio 9 

Teixeira do Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Paulo Roberto 10 

Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Gonçalo Apolinário 11 

de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Sergio 12 

Arruda de Moura - Diretor do CCH; Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior – Diretor do CCTA em 13 

exercício; Prof. Marco Antônio Martins – Diretor Geral Administrativo. Compareceram como 14 

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

Castro Xavier – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do 16 

Hospital Veterinário; Srª Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares – Secretária ad hoc; e 17 

membros do Colégio Agrícola Antônio Sarlo: Prof. André Luis da Silva Teixeira - Diretor; Profª. 18 

Vitória Freitas Manhães Araújo; Prof. Heber Rodrigues de Souza; Srª Elba Luciana Silva 19 

Motta Venâncio - Supervisora Educacional do Ensino Fundamental; Profª Elizabeth Azeredo 20 

Salema Bessa dos Santos - coordenadora; Profª Ana Beatriz Manhães Gomes Motta – co-21 

gestora; Luan Kim Silva Simões – secretário. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da 22 

ata 366; 2- Informes; 3- Reunião com dirigentes do Colégio Agrícola Antônio Sarlo; 4- Visita 23 

às instalações do Colégio Agrícola Antônio Sarlo; 5- Assuntos Diversos. A visita ao Colégio 24 

Agrícola deu início ao encontro. O Reitor e todos os membros do COLEX fizeram uma visita 25 

às instalações do Colégio, para que todos pudessem conhecer o local, onde inclusive a UENF 26 

já desenvolve alguns projetos. O Reitor iniciou a reunião cumprimentando a todos, agradeceu 27 

a acolhida que tiveram no Colégio por parte de todos. Passando ao item 1, o Reitor colocou 28 

em apreciação a minuta da ata 366ª reunião, sendo aprovada com uma abstenção. Passando 29 

ao item 2, o Reitor falou sobre o convite feito anteriormente pelo Diretor do Colégio Agrícola, 30 

o Sr. André Luis da Silva Teixeira em reunião realizada na UENF, que motivou a realização 31 

da reunião do COLEX em suas dependências. Falou sobre a importância da integração entre 32 

as instituições, inclusive discutida em reunião realizada com o Governador. Falou sobre a 33 

reportagem caluniosa que saiu sobre o Colégio. O Diretor André falou de sua indignação 34 

com a reportagem. O Reitor disse que quando foi feito um entendimento da UENF com o 35 

ISEPAM também saiu uma reportagem caluniosa. Passando ao item 3, o Reitor falou que o 36 

Presidente da FAETEC manifestou interesse na incorporação do Colégio pela UENF. Pediu 37 

que cada membro do colegiado desse sua opinião sobre o colégio após a visita. O Prof. 38 

Sérgio falou que já teve experiência com Colégio de Aplicação quando estudava Licenciatura 39 

em Letras na UFPE. Falou que a contribuição do LEEL será idealizar projetos na área de 40 

Licenciatura. Pediu que fosse colocada em pauta, na próxima reunião do Colegiado do LEEL, 41 

a instalação da Comissão do Colégio de Aplicação. Falou que é obrigação da UENF ajudar se 42 

o Colégio está precisando. Disse “estamos aqui para ajudar”, porém com muita cautela, 43 

fazendo o governo assumir sua parte. O Diretor André falou que precisam de titulação. O 44 

Prof. Marco agradeceu a acolhida, disse surpreso em conhecer o colégio. Indagou como será 45 

a parceria entre as instituições, inclusive em relação à pessoal. Falou que os recursos 46 



     

 

 

                                REITORIA 
 

 
_______________________________________________________________________   

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - 28013-602 
Tel.: (22) 2739–7003 - Fax: (22) 2739-7173 - correio eletrônico: reitoria@uenf.br 

 

 

financeiros que nós temos ainda são insuficientes. Disse que tudo vai depender de vontade 47 

política, para conseguirmos recursos. Disse que é preciso fazer uma sondagem, para saber 48 

se o projeto é viável, para não frustrar as expectativas. Temos que trabalhar dentro da 49 

realidade. O Reitor falou que, para isso, será montada uma comissão mista, para que seja 50 

feito um estudo para viabilizar o convênio resultante da parceria. O Diretor André falou que 51 

há poucos funcionários; são 33 funcionários e 36 professores. Caso venha acontecer essa 52 

integração, cada funcionário poderá optar se vai querer passar para UENF ou ficar na 53 

FAETEC. A Profª. Beatriz também agradeceu a receptividade de todos, e também acha que 54 

tem todo um lado prático que deve ser observado. O Colégio Aplicação é um desejo antigo da 55 

universidade. Temos que montar uma comissão, para viabilizar um modelo de escola, para 56 

que possamos nos orgulhar no futuro. É fundamental o delineamento desse projeto para 57 

fortalecer nossas licenciaturas. É hora de darmos as mãos, pois essa parceria é de grande 58 

importância. O Sr. Constantino falou que ficou muito tocado com o ambiente e o clima da 59 

escola, pois estudou em vários colégios agrícolas no país e simpatiza muito com o modelo. 60 

Disse que houve uma negligência com a educação, e como podemos observar temos menos 61 

alunos do que deveríamos. Falou que o Plano de Desenvolvimento Sustentável da região nos 62 

impõe uma série de procedimentos. A UENF deverá desenvolver suas atividades ajudando 63 

toda região como era da vontade de Darcy Ribeiro. A universidade ainda possui 64 

equipamentos mais avançados, porque os pesquisadores captam recursos nas agências que 65 

a fazem funcionar. A comissão deverá ser mista e fazer uma proposta, que uma vez pronta, 66 

deverá ser aprovada pelas duas Instituições e depois deverá ser encaminhada ao Governo do 67 

Estado. É preciso mobilizar todos, para viabilizar a proposta. O Prof. Paranhos falou que 68 

pôde constatar a falta de recursos, por outro lado, não falta esmero. Disse que se 69 

impressionou, pois observou que mesmo com pouco recurso o colégio é tratado com zelo. 70 

Sobre a proposta disse que sem dúvida há uma comunidade carente que mora em volta, que 71 

poderá se beneficiar muito com o desenvolvimento na região. Falou que o projeto da 72 

biofabrica que já existe no colégio é maravilhoso, com o estudo de plantas frutíferas. Falou 73 

que será importante a instalação no colégio da incubadora de agronegócios. Falou que o viés 74 

tecnológico na instituição é muito importante para se criar novos negócios com enfoque na 75 

extensão e tecnologia. Disse que é a chance de se tornar um local de empreendedorismo e 76 

negócios, e se colocou a disposição da Comissão. O Prof. Reginaldo também agradeceu a 77 

acolhida de todos, falou que quando veio para Campos começou a trabalhar no Colégio 78 

Agrícola, acha que a integração entre as instituições é fundamental. Abordou sobre a 79 

decadência da agropecuária na região, que o não aproveitamento da água que acaba 80 

desaguando no mar terá que ser resolvido, pois a água será cada vez mais escassa. Falou 81 

que a mudança na região deverá ser feita aos poucos. Falou que a universidade está no 82 

caminho certo, e todo projeto que envolva a agropecuária será de grande importância, pois 83 

virão muitas pessoas com a instalação do Porto do Açu e isso trará a necessidade de 84 

aumentar a produção de alimentos em toda região. O Prof. Paulo falou que ficou 85 

impressionado com a estrutura do Colégio que não deve nada a outros colégios agrícolas que 86 

conhece. Falou que a UENF ainda faz muito pouco pela região, e que no colégio terá 87 

oportunidade de desenvolver projetos que atendam a comunidade de forma mais ampla. 88 

Falou que esteve em um Congresso sobre Agroenergia, onde pediram que as universidades 89 

desenvolvessem projetos e que vê no colégio uma grande oportunidade para colocá-los em 90 

prática. O Sr. Heber falou que foi feita uma pesquisa na comunidade e que todos estão de 91 

acordo com a parceria. O Reitor pediu que as duas instituições indicassem quatro pessoas 92 
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cada uma para compor a comissão. O Sr. André indicou: Maria Auxiliadora Duarte Carneiro 93 

(Orientadora Educacional); Denise Amorim Braga (Supervisora Educacional – Médio Técnico); 94 

Juliana Lins Machado Coelho (Supervisora Educacional – Fundamental); Guilherme Ribeiro 95 

(Coordenador da Área Técnica). Ficou definido que UENF indicará os nomes depois de 96 

consultar os Centros, ficando definido que será um professor do CCH, dois do CCTA e um do 97 

CBB. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 98 

horas e 15 minutos. 99 

 100 

                   Prof. Silvério de Paiva Freitas              Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares                                             101 

Reitor                                                  Secretária ad hoc 102 


