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ATA DA TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 1 

DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

Aos vinte sete dias do mês de setembro de dois mil e onze, foi realizada na sala de reuniões 4 

da Reitoria às 14 horas, a tricentésima septuagésima primeira reunião ordinária do Colegiado 5 

Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as 6 

presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a 7 

reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de 8 

Graduação; Prof. Antônio Teixeira do Amaral Junior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-9 

Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 10 

Comunitários; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. Edmilson José 11 

Maria – Diretor do CCT; Prof. Sergio Arruda de Moura - Diretor do CCH; Prof. Henrique 12 

Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Prof. Marco Antônio Martins – Diretor Geral Administrativo. 13 

Compareceram como convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; 14 

Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Ronaldo Pinheiro da 15 

Rocha Paranhos – Diretor de Administração de Projetos; Prof. Vanildo Silveira – Secretário 16 

Geral; Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira – Assessor da PROPPG; Srª Iassanã Seixas do 17 

Amaral Pereira Soares – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 18 

370; 2- Informes; 3- CT-Infra – análise situacional (continuação); 4- Ações da Prefeitura da 19 

UENF: remoção de lixo e outros procedimentos; 5- Utilização da área do Solar dos Jesuítas 20 

(CI UENF/CCTA nº 139/2011); 6- Importação de equipamentos; 7- Assuntos Diversos; O 21 

Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, o 22 

Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 370ª reunião, sendo aprovada por 23 

unanimidade. Passando ao item 2 da pauta, o Reitor informou que houve uma reunião com a 24 

Comissão de Bioética. Esteve com representantes da Pós-Graduação que reivindicaram o 25 

aumento no valor das bolsas e falou que está havendo uma mobilização nacional. Falou que 26 

foi ao almoço dos empresários no Rio de Janeiro, onde o Secretário Alexandre Cardoso foi 27 

homenageado, e reforçou apoio a expansão. Pediu que o Prof. Amaral falasse sobre o edital 28 

CAPES Pró-Equipamentos. O Prof. Amaral falou que houve êxito e a proposta da UENF foi 29 

aprovada em 100% e receberá R$ 487,3 mil, para equipar os seus cursos. O Prof. Edson 30 

destacou que dentre as Universidades de médio porte a UENF recebeu o maior valor. O 31 

Reitor falou sobre a 1ª Mostra Tecnológica para Estágio e Emprego de Campos que está 32 

sendo organizado pelo CCT, pediu ao Prof. Edmilson que falasse sobre o evento. O Prof. 33 

Edmilson falou que a tônica do evento é para que possamos trazer candidatos para nossa 34 

universidade. Para que os estudantes tenham oportunidade de conhecer os cursos oferecidos 35 

pela UENF e para que as empresas tenham a oportunidade de trocar informações, ofertas de 36 

emprego e estágios. O Reitor falou que houve uma reunião com a Profª Isabel, que participou 37 

do XIX Seminário de Ensino em Medicina Veterinária, onde conheceu o Projeto Comunitário 38 

que foi implantado na PUC-RJ. A intenção do projeto é levar os estudantes ao encontro de 39 

novos horizontes e novos desafios, incluindo qualificação para a cidadania, aproximando o 40 

aluno da comunidade. Falou que é uma disciplina comum a todos os cursos de graduação, 41 

caracterizada como atividade complementar de 36 horas. Falou que teve uma reunião com o 42 

Prefeito de Itaocara, onde foi assinado um convênio para buscar parceria, de maneira que a 43 

comunidade possa participar na área de educação e agropecuária. Falou sobre a reunião 44 

solicitada pela CEIVAP, para apresentar os membros do Comitê da Bacia do Rio Paraíba do 45 
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Sul. Falaram da preocupação de perder o espaço que foi cedido a eles aqui na UENF. O 46 

Prof. Edson falou que o encontro em Copenhagen agitou bastante o meio acadêmico. As 47 

coisas estão acontecendo muito rapidamente. Falou que os pró-reitores e assessores têm se 48 

reunido, para dar conta de tantos eventos que estão acontecendo. Falou que a Profª Ana 49 

Beatriz ficou como coordenadora do edital CAPES-EUA para bolsa graduação sanduíche no 50 

âmbito do Programa Ciência Sem Fronteiras. O Prof. Amaral falou sobre a chamada pública 51 

Casadinho/Procad, uma iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 52 

Superior (Capes) em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 53 

Tecnológico (CNPq). O programa apóia projetos conjuntos de pesquisa que visem promover o 54 

fortalecimento e a consolidação de Programas de Pós-Graduação stricto sensu. As inscrições 55 

vão até o dia 4 de novembro. Falou da necessidade de mandarmos alunos que sejam bem 56 

preparados para os Estados Unidos. Sobre o edital específico da CAPES nº 01/2011, o aluno 57 

terá que apresentar nota 79, no mínimo, no “TOEFL/IBT test”. No caso do Edital do CNPQ as 58 

bolsas não exigem que o nível do Inglês seja tão alto. O Prof. Gonçalo falou que é preciso 59 

que as experiências sejam bem sucedidas, teremos que escolher bons alunos, que tenham 60 

boa convivência com seu orientador daqui e o orientador de lá. O Prof. Edson falou que 61 

haverá um grande número de eventos, nos quais será de grande importância a participação 62 

da UENF. Falou sobre a reunião que houve com representantes do Banco SANTANDER, 63 

onde falaram sobre o programa de bolsas que eles têm para o exterior e sobre o Cartão 64 

Universidade, que possibilita várias funções como: reserva de livros na biblioteca, controle de 65 

freqüência, poderá ser usada no restaurante universitário, na identificação em computadores, 66 

assinatura digital, no controle de ingresso em portarias entre outras funções. Eles fornecerão 67 

o cartão. Foi solicitado a eles que nos mandem uma Minuta para ser aprovada nos 68 

Colegiados. O Prof. Gustavo falou que irá na quarta-feira no Colégio Agrícola para resolver o 69 

problema de água potável para eles. O Prof. Ronaldo falou que foi a um Workshop de 70 

Metalmecanica na FIRJAN, onde reuniu o SEBRAE e empresas. Falou que a UENF está 71 

sendo chamada para fazer um trabalho de pesquisa e consultoria. Falou que os empresários 72 

reclamaram da falta de mão obra. As empresas pegam alunos de cursos aqui de Campos, 73 

dando oportunidade de emprego a eles e depois de três a nove meses eles vão trabalhar em 74 

Macaé. Falou que é muito positivo para a universidade estar atuando nessa área. O Prof. 75 

Amaral falou que esteve em Búzios no XIII Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal, 76 

representando o Reitor. Parabenizou os organizadores e falou que houve mais de mil 77 

inscritos. Falou que a CAPES disponibilizou mais vinte e nove bolsas, sendo dezoito para 78 

doutorado e onze para mestrado. A Profª Ana Beatriz falou que na semana anterior esteve 79 

em Brasília, na ABRUEM, onde foi realizada uma reunião preparatória para o 49º Fórum 80 

Nacional de Reitores da ABRUEM, que será realizado em Salvador. Na ocasião a 81 

Embaixadora da República de Guiné-Bissau no Brasil pediu que a UENF recebesse alunos de 82 

seu país. A Profª Ana Beatriz falou que devemos nos organizar para recebê-los. O Reitor 83 

falou que o processo que trata da Tabela Salarial voltou da SEPLAG, solicitando informações. 84 

Estamos discutindo e analisando o processo, depois encaminharemos. O Prof. Paulo falou 85 

da solicitação dos alunos para realizarem a Chopada. Temos que decidir se é pertinente ou 86 

não. O Reitor falou que é preciso discutir sobre a questão da utilização do Centro de 87 

Convenções, assim como que todos tomem conhecimento da Minuta que regulamenta a 88 

utilização do mesmo. Sugeriu os nomes dos professores Paulo Nagipe, Ronaldo Paranhos e 89 

Gustavo Xavier como membros da comissão para estudar o funcionamento do Centro de 90 

Convenções; esta sugestão foi aprovada. Houve uma inversão na pauta da reunião, 91 
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passando ao item 4. O Prof. Gustavo falou que tinha acabado de ser protocolado na 92 

Prefeitura do Campus um documento da VITAL Engenharia, que tem a concessão de coleta 93 

do lixo em Campos, comunicando que a partir de treze de outubro os serviços de coleta de 94 

lixo na UENF serão findados. O Professor falou que o problema é complicado, pois são 95 

recolhidos por mês 30 containers de 240 litros de lixo. É preciso decidir o que fazer, pois 96 

tivemos um problema algumas semanas atrás, ficando dois dias sem coleta, e logo 97 

recebemos reclamações. O Prof. Gustavo perguntou se não podemos fazer um contrato de 98 

um ano com a empresa. O Prof. Marco Antônio falou que precisamos saber se eles não têm 99 

contrato de exclusividade com a Prefeitura de Campos, e se no contrato não consta a coleta 100 

de lixo na UENF. Falou que o documento que mandaram deverá ser enviado a ASJUR para 101 

análise. O Reitor falou que é importante consultar o jurídico. O Sr. Constantino falou que é 102 

importante levar as informações logo no dia seguinte para o Sr. Pascoal, para buscar junto a 103 

Prefeitura de Campos esclarecimentos do contrato da VITAL. Falou que se necessário 104 

devemos impetrar um mandato de segurança. Devemos usar os nossos funcionários que 105 

estão cedidos a Prefeitura para nos ajudar. O Prof. Gustavo leu um documento reiterando 106 

que a VITAL é a única empresa autorizada a fazer a coleta de lixo. Falou que será 107 

encaminhado um documento aos diretores, com os procedimentos que deverão ser tomados 108 

para que o lixo seja acondicionado de maneira correta para ser descartado. O Reitor falou 109 

que devemos aprimorar o projeto da Profª Gudelia, tendo uma maior participação de todos os 110 

Centros. É necessário fazer um projeto mais elaborado junto a ITEP. O Prof. Edmilson falou 111 

que o projeto está ajudando pessoas de fora da UENF e que deveria ajudar mais a própria 112 

universidade. O Reitor falou que o trabalho de reciclagem é muito importante. O Prof. 113 

Gustavo falou que marcará uma reunião logo no dia seguinte entre a Prefeitura do Campus e 114 

a Assessoria Jurídica. O Prof. Marco Antônio falou que é necessário que o CBB e CCTA 115 

façam um plano de coleta seletiva. Definir como tem que ser feita a separação dos resíduos. 116 

O Prof. Gonçalo falou que temos que definir as ações que serão tomadas, definir um plano 117 

de emergência para resolver o problema. O Reitor pediu ao Prof. Gustavo que resolva o 118 

problema na reunião que terá no dia seguinte com o jurídico. Passando ao item 3, O Prof. 119 

Amaral fez uma análise sobre o relatório CT-Infra. Falou que o projeto para o próximo ano 120 

não pode ser feito com pressa. Devemos aprender com as experiências dos anos anteriores, 121 

e fazermos uma previsão otimista para o próximo ano. O Prof. Henrique falou que fez uma 122 

análise do relatório e disse que os erros são simples e serão corrigidos. O Prof. Vanildo falou 123 

que deve haver um acompanhamento mais próximo dos Diretores de Centro. O Prof. Amaral 124 

falou da necessidade do assunto CT-Infra ser trazido sempre ao COLEX. Falou que devemos 125 

fazer uma reflexão para podermos avançar na elaboração do projeto e assim conseguirmos 126 

uma aprovação maior. Ficou definido que no dia vinte cinco de outubro o CT-Infra entrará na 127 

pauta do COLEX, para que os diretores falem como estão desenvolvendo o projeto que será 128 

apresentado. Ficou definido que os diretores apresentarão o projeto que será enviado a 129 

FINEP no dia vinte nove de novembro. O Reitor pediu que os Centros adotassem as 130 

estratégias que acharem melhor e tenham boa sorte. Vamos procurar fazer o melhor possível. 131 

O Prof. Edson falou que a UENF está recebendo recursos acima da média, mas podemos 132 

melhorar. O Prof. Amaral falou que é importante termos uma visão de futuro. Passando ao 133 

item 5, o Reitor leu a CI que trata do interesse da UENF na utilização do Solar dos Jesuítas. 134 

Falou que o Prof. Fábio Coelho do CCTA já vem desenvolvendo um trabalho lá. A área 135 

pertence à FENORTE, a qual já falou que se for de nosso interesse cederá a área para 136 

UENF. O Sr. Constantino falou que o CCTA está interessado na área agrícola, sendo que é 137 
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uma responsabilidade grande, pois na área há um monumento histórico que precisa de 138 

manutenção e isso poderá implicar em arcarmos com as despesas. O Prof. Henrique falou 139 

que o convênio hoje é entre a Prefeitura e a FENORTE e, se houver a cessão para 140 

Universidade, o convênio passará a ser entre a Prefeitura e a UENF. O Reitor falou que a 141 

área agrícola seria muito boa para a universidade, porém não interferiríamos no Arquivo 142 

Público. Seria feito uma parceria com a Prefeitura de Campos. O Prof. Marco Antônio falou 143 

que devemos ter informações, analisar os documentos, para sabermos como funciona a 144 

parceria da Prefeitura com a FENORTE. O Sr. Constantino falou que é necessário sabermos 145 

o que pedir. O Prof. Gonçalo falou que, na visão dele, para que o COLEX aprove essa 146 

decisão, é necessário que tenhamos mais informações. O Reitor falou que o documento 147 

voltará ao CCTA, para que nos enviem mais informações e assim seja colocada em 148 

aprovação no COLEX. Passando ao item 6, o Reitor pediu que fizessem um relato das 149 

compras de equipamentos que serão importados. Os membros discutiram como deve ser feito 150 

o levantamento de compras entre os Centros. O Sr. Constantino falou que é necessário que 151 

cada Centro saiba o que quer. Não será possível agradar a todos. Sugeriu que no COLEX do 152 

dia dezoito de outubro os Diretores negociem e resolvam o que deverá ser comprado. O 153 

Reitor pediu que fosse feito um documento assinado pelos Diretores com critérios que serão 154 

usados para decidir o que comprar. O Prof. Marco Antônio falou que o Governo do Estado 155 

precisa gastar 25% de sua verba anual com a Educação. No fim do ano, quando fazem um 156 

balanço, se esse percentual ainda não for atingido eles liberam verbas extras e, por isso, 157 

precisamos estar preparados. O Sr. Constantino falou que a conselheira do Conselho 158 

CURADOR, Drª Cristina, e o Dr. Saintive, ex-representante da Secretaria de Fazenda, 159 

disseram que a UENF é a Instituição que melhor executou o orçamento, sendo respeitada 160 

pelo Governo. Passando ao item 7, o Reitor falou sobre a solicitação do Prof. João Carvalho 161 

de Aquino Almeida, que coordena o Projeto Jovem Talentos na UENF, para que façamos um 162 

documento oficializando o professor como nosso representante, sem ônus para UENF. Todos 163 

concordaram e será feito um Ato de Reconhecimento do Reitor. O Reitor falou que tem 164 

recebido grande número de intimações judiciais, relacionados a ações na justiça sobre 165 

insalubridade. Falou que corremos o risco de perder o direito de recebermos o percentual de 166 

20% sobre o salário base, passando a valer sobre o salário mínimo. Falou também sobre a 167 

equiparação salarial das Universidades Estaduais, que é vontade da UENF fazer um plano 168 

único. O Prof. Henrique falou sobre uma dúvida que surgiu no CCTA, sobre afastamento do 169 

país. Pediu que lhe mostrassem o documento que regulamenta o processo de afastamento. O 170 

Reitor pediu ao Prof. Amaral que mostre o documento ao Prof. Henrique na próxima reunião. 171 

Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17horas e 172 

30 minutos. 173 

 174 

            175 

Prof. Silvério de Paiva Freitas               Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares  176 

    Reitor                                                         Secretária ad hoc 177 


