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ATA DA TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA  1 

 DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

Reitoria às 14 horas, a tricentésima septuagésima reunião ordinária do Colegiado Executivo 6 

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

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

Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira – Pró-Reitor de 9 

Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de 10 

Extensão e Assuntos Comunitários; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; 11 

Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. Edmilson José Maria – 12 

Diretor do CCT; Prof. Sergio Arruda de Moura - Diretor do CCH; Prof. Henrique Duarte Vieira 13 

– Diretor do CCTA; Sr. Marco Antônio Martins – Diretor Geral Administrativo. Compareceram 14 

como convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Sr. Derval 15 

Soares Rodrigues – Diretor da Prefeitura da UENF em exercício; Prof. Ronaldo Pinheiro da 16 

Rocha Paranhos – Diretor de Administração de Projetos; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – 17 

Chefe do Hospital Veterinário; Srª Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares – Secretária ad 18 

hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 369; 2- Informes; 3- CT-Infra – análise 19 

situacional; 4- Assuntos Diversos; O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de 20 

todos. Passando ao item 1, da pauta o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 369ª 21 

reunião, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 2, o Reitor informou sobre a 22 

reunião que houve no dia 19 de setembro, no Rio de Janeiro entre os Reitores das 23 

Universidades Públicas do Estado do Rio de Janeiro e o CEFET, estando presente também 24 

ao evento o Presidente do CEDERJ, o Sr. Carlos Eduardo Bielschowsky, que falou sobre a 25 

Tecnologia de Consórcios. Na reunião foi redigido um Protocolo de Intenções cujo objetivo da 26 

criação do Consórcio é propiciar a integração acadêmica nas áreas de ensino, pesquisa e 27 

extensão, maior eficiência na captação e aplicação de recursos, parcerias para atuação nas 28 

áreas de inovação, de novas tecnologias, de arte e cultura e em outras áreas estratégicas, 29 

visando ao desenvolvimento institucional e à capacidade de apresentar propostas para a 30 

solução de problemas sociais do Estado do Rio de Janeiro e do país. Falou que foi feito um 31 

convite ao Ministro da Educação Fernando Haddad e a Presidente Dilma, para discutir sobre 32 
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o Consórcio que será o maior do país. Em Minas o Consórcio tem seis Universidades e já 33 

conseguiram isenção de impostos na conta de água e luz. A reunião com o Ministro será 34 

provavelmente em outubro, talvez com a presença da Presidente. Falou que houve a reunião 35 

do Conselho Curador no dia 14 de setembro, onde se tratou da expansão da UENF e das 36 

engenharias. O Prof. Sérgio falou que a expansão das engenharias também será importante 37 

na área das Ciências Humanas porque demanda crescimento proporcional em outras áreas. 38 

O Reitor falou que os membros do Conselho demonstraram preocupação com a legalização 39 

da área da UENF. É preciso que a universidade consiga pelo menos a cessão de uso. O Sr. 40 

Constantino falou que o regimento do Conselho Curador está sendo elaborado. Falou que os 41 

Conselheiros estão interessados em exercer suas funções, daí a preocupação deles com a 42 

legalização da área. Os Conselheiros estão solicitando que as propostas da universidade, 43 

quando forem encaminhadas a eles, estejam mais detalhadas com dados básicos, para 44 

melhor fundamentar os documentos. Falaram que estão dispostos a somar forças, a qualquer 45 

proposta da UENF. O Reitor falou que no dia 19 fez uma visita a UERJ onde conversou com 46 

o Reitor Ricardo Vieiralves de Castro, conheceu o restaurante universitário, onde teve 47 

oportunidades de tirar fotografias e colher experiências deles, como por exemplo: o 48 

restaurante deles é terceirizado, não é aberto à população, buscaram consultoria para 49 

comprar equipamentos para o restaurante para que não houvesse desperdício de verba. Na 50 

UERJ são feitas 5000 refeições diárias, no valor de dois reais para alunos cotistas e de três 51 

reais para alunos não cotistas. Falou que conversaram também sobre a editora (EDUERJ), a 52 

qual foi colocada a nossa disposição. Falou que conversaram sobre a área de informática 53 

onde temos problemas que precisam ser resolvidos, colocaram também a nossa disposição 54 

as experiências deles. Falou que dois funcionários da UENF, o Ivisson e o Gustavo Luna 55 

estiveram visitando a UERJ. O Reitor falou que foi convidado pelo Presidente da EMATER, 56 

para uma reunião em Italva com o Presidente e o Diretor da EMATER, o representante do 57 

Grupo Pão de Açúcar e o representante do Núcleo Avançado em Tecnologia de Alimentos – 58 

NATA, a reunião será no dia 21 de setembro, e dentre os assuntos que serão tratados está à 59 

expansão da UENF. Falou que a UENF está recebendo muitos convites, inclusive não poderá 60 

ir à reunião de Italva, pois foi convidado para um almoço no Rio de Janeiro em homenagem 61 

ao Secretário Alexandre Cardoso. O Reitor pediu que o Prof. Edson falasse sobre sua 62 

viagem a Copenhagen (Dinamarca). O Prof. Edson apresentou aos membros o folder que foi 63 
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feito. Falou que várias Universidades quiseram conversar com a UENF, sendo o Brasil 64 

considerado o país do futuro e está atraindo as atenções no exterior. Disse que foi um evento 65 

para 4500 pessoas, de 87 países diferentes, altamente profissionais, com quase 300 stands. 66 

Foi de grande importância a presença da UENF em um evento desses, pois a troca de 67 

experiências com outros países é fundamental no desenvolvimento da nossa Instituição. 68 

Estiveram lá Universidades Paulistas e Fluminenses. Falou que ficou clara a intenção dos 69 

europeus e americanos em levar estudantes de outros países para estudar em seus países. 70 

Falou que não houve uma organização prévia das universidades brasileiras, para participarem 71 

do evento. Falou que a UENF só levou uma pessoa que foi ele, a UERJ levou 4 pessoas, a 72 

PUC também 4, a UFRJ levou 3 pessoas, sendo que uma delas é um profissional treinado 73 

para participar desses eventos. O ideal é que as Universidades brasileiras se organizem para 74 

levar ao Ministério da Educação um projeto para participarmos mais institucionalmente 75 

desses importantes eventos. Temos que nos organizar para mandarmos alunos para estudar 76 

no exterior, como também temos que nos preparar para recebê-los aqui. Temos que avançar 77 

em nossas discussões, acharmos soluções, para não perdermos a oportunidade. O Reitor 78 

falou que teremos que desenvolver uma série de ações, para podermos deslanchar a 79 

universidade nesse caminho também. O Prof. Edson falou que os Diretores terão que se 80 

envolver nesse projeto. O Prof. Gonçalo falou da necessidade de mudança no site da UENF, 81 

que precisa ser atualizado, ter um melhor desenvolvimento, além de ser imprescindível que 82 

seja traduzido para o Inglês. O Reitor falou que esse assunto precisa ser pauta do COLEX. 83 

Falou que os Centros e os Laboratórios precisam atualizar as páginas em português, para 84 

depois ser traduzido para o inglês, dando assim mais visibilidade a UENF. O Prof. Paulo 85 

falou que no dia 15 de setembro foi inaugurado pela Unidade Demonstrativa de Sistemas 86 

Integrados de Produção Agroecológica (UDSIPA) da UENF, no assentamento Josué de 87 

Castro, em Morro do Coco, o projeto de extensão coordenado pelo Prof. Castillo, que tem por 88 

objetivo o fortalecimento da agricultura familiar, promovendo a autossustentabilidade do 89 

produtor rural. Falou que o projeto foi muito elogiado, sendo muito bem aceito. A UENF está 90 

integrada à comunidade. O Vereador Nelson Naim falou que levará o projeto a prefeitura e 91 

será marcará uma reunião. Foi falado na ocasião da inauguração, que a prefeitura cederá a 92 

área do Desengano, para que seja instalado o Colégio de Extensão. O Reitor falou que 93 

precisamos trabalhar com a política de Estado e Município, pois haverá muito interesse 94 
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político. Temos que trabalhar com muito controle e habilidade, para não sermos retaliados de 95 

nenhum lado. O Prof. Henrique falou que o Prof. Castillo comentou que os agricultores 96 

contam muito com o apoio da UENF. O Prof. Paulo falou da possibilidade de instalarmos um 97 

biodigestor na comunidade. O Prof. Henrique falou que no Estado do Espírito Santo os 98 

agricultores instalaram biodigestores e estão vendendo energia elétrica. Passando ao item 3, 99 

o Reitor pediu ao Prof. Carlos Mauricio que fizesse uma explanação sobre o CT-Infra. O Prof. 100 

Carlos Maurício leu o relatório a seguir: CT-Infra 2005 - Recuperação e ampliação da 101 

infra-estrutura de pesquisa e pós-graduação em áreas estratégicas da UENF - Convênio 102 

nº 01.06.0626.00 - Valor: R$ 1.845.343,00 - Data de encerramento: 04/12/2011- Subprojetos: 103 

i) Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio das Regiões Norte e Noroeste Fluminense; ii) 104 

Implantação da Rede de Computação Científica na Universidade Estadual do Norte 105 

Fluminense; iii) Implantação de uma plataforma integrada de pesquisas em Genômica, 106 

Proteônica e Metabolônica na Universidade Estadual do Norte Fluminense. Situação: Em 107 

agosto de 2011 foi solicitada à FINEP a prorrogação do convênio por um período de 01 ano 108 

para finalizar as pendências relacionadas ao subprojeto “Modernização de infra-estrutura de 109 

pesquisa no CCTA”. A FINEP exigiu relatório técnico que está sendo elaborado pela direção 110 

do CCTA. O edital de licitação para a meta física – reforma do morcegário - está em fase de 111 

divulgação pela FUNARBE. De acordo com o edital, a obra tem que ser finalizada até fim de 112 

novembro. Em havendo empresa interessada na obra, este convênio pode ser finalizado em 113 

até abril de 2012. Os demais subprojetos, CBB e CCT, foram finalizados. CT-Infra 2006 - 114 

Avanços na infra-estrutura da UENF para áreas estratégicas de ciência e tecnologia 115 

(FUNARBE) - Convênio nº 01.07.0592.00 - Valor: R$ 1.278.109,00 - Data de encerramento: 116 

12/12/2011 - Subprojetos: Prédio para energias alternativas – CCT - Unidade experimental 117 

em São João da Barra – CCTA - Reforma do biotério – CBB – Compra de espectrofotômetro 118 

de infravermelho – CCTA - Situação: O subprojeto “Unidade experimental em São João da 119 

Barra” do CCTA não foi executado. Como este convênio encerra-se em dezembro de 2011, 120 

foi solicitada à FINEP a prorrogação por um prazo de 01 ano, justificando os problemas que 121 

ocorreram e indicando o Colégio Estadual Agrícola Antônio Sarlo como novo local para a 122 

implantação da Unidade Experimental. Os demais subprojetos, CBB e CCT, foram finalizados. 123 

CT-Infra 2007 – Modernização e recuperação de infra-estrutura física relacionadas à 124 

pesquisa e pós-graduação na UENF (FUNDENOR) - Convênio nº 01.09.0361.00 (sob 125 
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responsabilidade da Prefeitura da UENF) - Valor: R$ 1.998.110,00 - Data de encerramento: 126 

08/2011 - Subprojetos: Recuperação de infra-estrutura em unidades multiusuárias de 127 

Biociências e Biotecnologia – CBB - Reestruturação da infra-estrutura de pesquisa no Centro 128 

de Ciências e Tecnologia – CCT - Melhoria da infra-estrutura de apoio à pesquisa na área de 129 

Ciências Humanas – CCH - Situação: A prefeitura da UENF está executando as metas 130 

físicas. O problema é a falta de pessoal técnico para que estas metas possam ser executadas 131 

em um período de tempo menor. Soluções junto à Reitoria estão sendo providenciadas como 132 

a contratação de pessoal e a colaboração do pessoal técnico da FENORTE. CT-Infra 2008 – 133 

Implantação de Infra-Estrutura Voltada ao Crescimento e Desenvolvimento 134 

Relacionados à Pesquisa na UENF - Projeto não contemplado. CT-Infra 2009 - 135 

Modernização da infra-estrutura física de pesquisa da UENF em consonância com o 136 

plano de desenvolvimento institucional (FUNDENOR) - Convênio nº 01.10.0749.00 - Valor: 137 

R$ 2.367.809,00 - Subprojetos: Ampliação da infra-estrutura de pesquisa em áreas 138 

estratégicas do CCTA – CCTA - Extensão e consolidação da infra-estrutura física de pesquisa 139 

do Centro de Ciência e Tecnologia – CCT - Expansão da infra-estrutura para pesquisas em 140 

saúde humana e ambiental no Centro de Biociências e Biotecnologia – CBB - Infra-estrutura 141 

para desenvolvimento de pesquisas na área de Ciências Humanas e Sociais – CCH - 142 

Situação: Os subprojetos do CCH e do CCT não foram contemplados. Este convênio 143 

contempla a rubrica de “obras e instalações” para os subprojetos do CBB e CCTA, além do 144 

pagamento de serviços de terceiros, no caso, a FUNDENOR. A FINEP colocou em exigência 145 

a adequação de uma série de metas físicas dos subprojetos do CBB e do CCTA para a 146 

liberação da primeira parcela do recurso. Os diretores do CBB e do CCTA, bem como os 147 

coordenadores dos subprojetos já estão cientes e providenciando junto à prefeitura da UENF 148 

os ajustes exigidos pela FINEP com relação ao memorial descritivo e plantas das metas 149 

físicas alteradas. CT-Infra 2010 – Construção de espaços físicos e de infra-estrutura para 150 

pesquisas em tecnologias aplicadas ao desenvolvimento do Norte e Noroeste 151 

Fluminense - Valor: R$ 1.703.875,00 - Data de submissão: 23/03/2011 - Subprojetos: 152 

Construção de espaços físicos e de infraestrutura para pesquisas na área de tecnologias 153 

aplicadas ao desenvolvimento humano do Norte e Noroeste Fluminense – CCH - Construção 154 

de laboratórios multiusuários e unidade de triagem de animais silvestres: expansão da infra-155 

estrutura de apoio a pesquisa avançadas e extensão – CCTA - Expansão da infra-estrutura 156 
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para pesquisas em saúde no Centro de Biociências e Biotecnologia – Etapa II – CBB - Núcleo 157 

de recursos computacionais (NRC) – CCT - Situação: O subprojeto do CCT não foi 158 

contemplado. De acordo com a FINEP na área do subprojeto a pesquisa ainda está pouco 159 

desenvolvida. Todos os pesquisadores da equipe são pesquisadores do CNPq. Entretanto, a 160 

produção da maioria dos pesquisadores não é focada na área do projeto. De acordo com a 161 

documentação apresentada, não está clara a utilização prioritária da área solicitada para a 162 

pesquisa e pós-graduação. Não é apresentado o projeto preliminar da obra em atendimento 163 

aos requisitos do edital (planta baixa, dois cortes e duas fachadas). O subprojeto do CCTA 164 

teve o valor aprovado de R$ 347.637,00 face ao solicitado de 1.799.401,57. De acordo com a 165 

FINEP, a proposta está centrada na solicitação de construção de dois prédios com dois 166 

pavimentos cada. Um dos pavimentos tem a previsão de laboratórios e várias outras salas 167 

destinadas à instalação de salas de aula, PPG ainda não instalado e salas de secretaria, ou 168 

seja, voltados para o ensino e administração, não diretamente relacionados ao escopo do 169 

presente edital. A FINEP optou por contemplar a construção do primeiro pavimento do prédio 170 

destinado à Triagem de Animais Silvestres, exclusivamente voltados para atividades de 171 

pesquisa, com corte referente ao segundo pavimento, não adequado ao presente edital. O 172 

subprojeto do CBB teve o valor aprovado de R$ 606.292,00 face ao valor solicitado de R$ 173 

1.433.728,52. De acordo com a FINEP, em avaliação comparativa com outros subprojetos e 174 

atendendo aos recursos previstos no edital, optou por apoiar equipamentos que, conforme 175 

justificativas apresentadas devem trazer maior diferencial às pesquisas. O subprojeto do CCH 176 

no valor de R$ 749.951,40 teve aprovação integral. Durante a leitura do relatório, o Prof. 177 

Carlos Maurício respondeu as indagações feitas pelos membros do Colegiado. O Sr. 178 

Constantino falou que há uns cinco anos atrás conheceu um dirigente da PETROBRAS que 179 

falou o seguinte: “o Sr. não tem idéia de como é difícil administrar na fase de pujança”. A 180 

UENF está passando exatamente por essa fase. Ainda não conseguimos alavancar os 181 

projetos. Falou que será entregue uma cópia do relatório sobre o CT-Infra aos membros, para 182 

que possam acompanhar os projetos. O Reitor falou que precisamos achar mecanismos para 183 

usar as verbas que estão liberadas, pois a FINEP irá parar de liberar recursos, já que não 184 

conseguimos usar os recursos de que já dispomos. Precisamos achar soluções. O Prof. 185 

Gonçalo falou que o problema do projeto da rede elétrica é estrutural. Em projetos onde 186 

necessite que se faça compra de equipamentos os pesquisadores devem participar mais, 187 
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para não haver centralização em uma só pessoa e assim não sobrecarregarmos o setor. O 188 

Prof. Henrique perguntou se não poderíamos contratar uma empresa de engenharia. O Prof. 189 

Marco Antônio falou em contratar pontualmente uma empresa para executar determinada 190 

obra. O Reitor falou que devemos achar uma maneira de contratar pessoal no próximo ano. 191 

O Prof. Ronaldo falou que precisamos estruturar melhor fazendo projetos executivos 192 

próprios. Falou que há carência de pessoal na PROPPG, onde deveria ter uma pessoa para 193 

lidar especificamente com projetos FINEP, acompanhar junto a Prefeitura do Campus. É uma 194 

questão de administração, colocar uma pessoa exclusiva junto a PROPPG e a Prefeitura, 195 

para sermos mais eficientes no próximo ano. O Prof. Edson falou que o problema é a falta de 196 

pessoal, tanto na PROPPG quanto na Prefeitura. O Reitor falou que as obras são o gargalo, 197 

pois não tem pessoal suficiente. O Prof. Marco Antônio falou que poderíamos contratar por 198 

obra, mas precisamos priorizar as demandas. Precisamos solicitar a FINEP recursos para 199 

fazermos projetos executivos. O Reitor falou que ficou decidido então: fazer reforço de 200 

funcionários; reforçar a aquisição de computadores; que os coordenadores de projetos 201 

participem mais e estejam mais presentes; que a Prefeitura do Campus traga para o 202 

colegiado as dificuldades que aparecerem para que, todos juntos, consigamos resolver os 203 

problemas. Temos que saber o que queremos, é preciso fazer um planejamento. O Prof. 204 

Carlos Maurício sugeriu que cada Diretor, nas reuniões em seus Centros, coloque como 205 

pauta de reunião a elaboração do próximo projeto FINEP. O Prof. Gonçalo falou que até 206 

novembro os Centros deveriam trazer seus projetos para o COLEX, para serem discutidos, e 207 

assim estarmos com projetos mais bem preparados na ocasião da abertura do edital. 208 

Passando ao item 4, a Profª Ana Beatriz colocou para aprovação dos membros do COLEX 209 

os nomes anteriormente indicados para compor a Comissão de Avaliação Institucional, sendo 210 

homologada com a seguinte formação: pelo CCTA - Profª Janie Mendes Jasmim (titular); o 211 

Prof. Silvaldo Felipe da Silveira (suplente); pelo CCT Prof. Aldo Durand Farfan (titular); o Prof. 212 

Manuel Antônio Molina Palma (suplente); pelo CCH - Profª. Vera Lucia Deps (titular); o Prof. 213 

Giovane do Nascimento (suplente); pelo CBB - Prof. Enrique Medina-Acosta (titular); a Profª. 214 

Valdirene Moreira Gomes (suplente); representantes dos Técnicos de Nível Superior, Evacyra 215 

Viana Peixoto (titular) - CCH; Herval Martinho Ferreira Paes (titular) - CCTA; Juliana Azevedo 216 

da Silva (suplente) - CBB; Roberto Ottoni Portela Couto (suplente) – CCT; representantes dos 217 

Técnicos de Nível Médio, Rívea Cristina Custódio Rodrigues (titular); Maristela de Lima Dias 218 



     

 

 

                                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 

 

 

(suplente); representante da Graduação, Ana Carolina Neri; representante da Pós-219 

Graduação, Ismael Lourenço de Jesus Freitas (titular); Cássio Vittorazzi (suplente). O Prof. 220 

Marco Antônio falou sobre a reunião que teve com o Bradesco no dia 16. Falou que a partir 221 

de primeiro de janeiro de dois mil e doze o Bradesco será o banco responsável pelo 222 

pagamento dos funcionários públicos estaduais, com isso o Banco Itaú deverá se retirar da 223 

UENF. Será montada uma grande tenda no Shopping Boulevard, para que as contas sejam 224 

abertas. O Reitor falou que haverá uma reunião com representantes do Banco SANTANDER 225 

no dia vinte um e que serão recebidos pelo Prof. Edson e o Prof. Logullo. O Prof. Marco 226 

Antônio falou que o Bradesco quer saber sobre o calendário de eventos da UENF. O Reitor 227 

reiterou as decisões que foram tomadas: fazer reforço de funcionários; reforçar a aquisição de 228 

computadores; que os coordenadores de projetos participem mais e estejam mais presentes; 229 

que a Prefeitura do Campus traga para o colegiado, as dificuldades que aparecerem para que 230 

todos juntos, consigam resolver os problemas. Falou da imperiosa necessidade de formar a 231 

Comissão de Inquérito Permanente, e para isso há necessidade que os Centros façam 232 

indicação de nomes. Como também a necessidade de indicar nome para o cargo de Ouvidor 233 

da UENF. O Sr. Constantino falou da satisfação de ter a presença de todos os Diretores de 234 

Centros nas reuniões do COLEX. Falou da importância do Ouvidor, cargo que não é 235 

remunerado. Disse que a pessoa tem que ter paciência para ouvir, pois casos sérios são 236 

resolvidos com a intervenção do Ouvidor. Será um trabalho de convencimento para que a 237 

pessoa indicada aceite exercer o cargo. Sobre a Comissão Permanente de Inquérito, nós 238 

temos dois tipos de delito: um que é passível de punição de até trinta dias, que são resolvidos 239 

na comissão sindicância, que apura as irregularidades. Casos mais sérios em que a comissão 240 

de sindicância achar que deve haver uma punição maior, até mesmo com demissão do 241 

funcionário, será decidida na Comissão Permanente de Inquérito, que será formada por nove 242 

membros, sendo que a decisão final do caso será tomada pelo Reitor. Nada mais havendo a 243 

tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 29 minutos. 244 

 245 
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