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ATA DA TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA 1 

DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e onze, foi realizada no Solar do Colégio, às 14 5 

horas e 40 minutos, a tricentésima septuagésima segunda 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; Profª Fernanda Antunes – Pró-Reitora de Graduação em exercício; 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. Edmilson José 11 

Maria – Diretor do CCT; Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Sr. Marcelo Tavares 12 

Pinheiro – Diretor Geral Administrativo em exercício. Compareceram como convidados: Sr. 13 

Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Gustavo de Castro Xavier – 14 

Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Vanildo Silveira – Secretário Geral; Prof. Carlos Jorge 15 

Logullo de Oliveira – Assessor para Assuntos Internacionais; Sr. Carlos Gustavo Sarmet 16 

Moreira Smiderle - representante da ASCOM; Srª Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares – 17 

Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 371; 2- Informes; 3- 18 

Consórcio das Universidades Públicas do Estado do Rio de Janeiro; 4- Utilização da área do 19 

Solar dos Jesuítas (CI UENF/CCTA nº 139/2011); 5- Plano Único de Cargos e Vencimentos 6- 20 

Bolsa Auxílio-Cota; 7- Conselho Municipal de Meio Ambiente; 8- Assuntos Diversos. Os 21 

Membros do Colegiado foram recepcionados pela Srª Rafaela Machado Ribeiro que mostrou 22 

a todos as dependências do Solar, o trabalho de recuperação de documentos e nos falou 23 

sobre a história do lugar. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. 24 

Passando ao item 1, da pauta o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 371ª 25 

reunião, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 2, falou sobre a homenagem 26 

que a UENF recebeu da Câmara de Vereadores de Campos pelo transcurso dos 18 anos da 27 

Universidade. Falou sobre a viagem a Salvador onde participou do 49º Fórum de Reitores da 28 

ABRUEM onde foi apresentado o Plano Nacional de Educação com metas audaciosas, são 29 

49 universidades filiadas. Falou que será enviado ao Ministro da Educação o documento que 30 

foi elaborado no FORUM, que com as novas ações ficará mais fácil fazer convênios. Falou 31 

que a FAPERJ divulgou os resultados do edital “Apoio às Universidades Estaduais do Rio de 32 

Janeiro – UERJ, UENF e UEZO – 2011, onde 17 professores da UENF foram contemplados, 33 

e do edital “Apoio à Infraestrutura de Biotérios em Instituições de Ensino e Pesquisa Sediadas 34 

no Estado do Rio de Janeiro – 2011, onde foram contemplados mais dois professores da 35 

UENF. No primeiro Edital os 17 professores contemplados foram os seguintes: Alexandre Pio 36 

Viana, Ana Lúcia Diegues, Ana Paula Madeira Di Beneditto, Edésio José Tenório de Melo, 37 

Fábio Lopes Olivares, Fernando Saboya Albuquerque Junior, Gonçalo Apolinário de Souza 38 

Filho, Helion Vargas, Henrique Duarte Vieira, Hernán Maldonado Vásquez, Leonardo Serafim 39 

da Silveira, Marcelo Carlos Gantos, Maria Clara Caldas Bussieri, Maura da Cunha, Paulo 40 

Cesar de Almeida Maia, Sérgio de Azevedo e Victor Haber Perez. No segundo Edital os 41 

professores contemplados foram os seguintes: Fernanda Antunes e Richard Ian Samuels. O 42 

Prof. Amaral falou que é um resultado potencializado quando se pensa que influenciaram na 43 

graduação e na pós-graduação. O Prof. Vanildo falou que a reitoria entrou em contato com o 44 

Sr. Roberto Doria, da FAPERJ, que solicitou o empenho de todos para que os Termos de 45 

Outorga cheguem o mais rápido possível. O Reitor falou sobre a resolução CONSUNI nº 46 
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03/2011, que foi publicada no dia 11 de outubro, que estabelece critérios mínimos para 47 

aprovação, a renovação e o encerramento de convênios na UENF. O Reitor leu o documento 48 

enviado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), o documento pede 49 

ao Reitor que entre em contato com os três Senadores de nosso Estado para solicitar deles 50 

que se manifestem em plenário favoravelmente à destinação de um percentual significativo 51 

dos royalties do petróleo, tanto aquele extraído em terra como no mar, a investimentos em 52 

educação e em C,T&I. Leu também o artigo publicado no dia 11 de outubro, no Jornal Folha 53 

da Manhã, com o título de UENF em Alta, que fala sobre a posição da Universidade no 88º 54 

lugar no ranking das 100 melhores Universidades da América Latina, segundo a QS 55 

(Quacquarelli Symonds) do Reino Unido. O Prof. Amaral falou do quanto é importante o 56 

ranking, destacou a importância que devemos dar no tratamento dos Editais, nas publicações 57 

de artigos em revistas de maior impacto. Falou que devemos publicar em inglês, para assim 58 

nos fazer conhecer por um número muito maior de pessoas. Falou que os melhores 59 

estudantes irão para as melhores Universidades. Falou que quebrar fronteiras, estar em nível 60 

mundial é de grande importância, pois teremos opção de conseguirmos recursos 61 

internacionais, além de impactar também na graduação. O Prof. Vanildo falou que o Brasil é 62 

iniciante em ranking. Quando os professores da UENF submeterem um artigo para 63 

publicação, sendo de uma universidade ranqueada, será visto com outros olhos. Como 64 

também a reputação junto aos empregadores deverá melhorar ainda mais. O Sr. 65 

Constantino sugeriu que o tema seja objeto de uma reunião específica, pois o 66 

direcionamento do PDI está no ranking. O Reitor leu a Ata de Eleição do DCE para que todos 67 

tomassem conhecimento dos integrantes do diretório, onde os eleitos foram: Ana Carolina 68 

(Agronomia); Artur Junqueira Ribeiro (Engenharia de Petróleo); Braulio da Paz Fontes 69 

(Engenharia Civil); Bruno Rodrigues de Souza Pereira (Engenharia de Petróleo); Danielle da 70 

Fonseca Santana (Medicina Veterinária); Hadma Milaneze de Souza (Ciências Sociais); Jânio 71 

de Oliveira Silva Júnior (Ciências Sociais); Lucas César de Oliveira (Engenharia de Petróleo); 72 

Lucas Moretz-Sohn David Vieira (Agronomia); Rodolfo Simões Dupont Bernini (Engenharia de 73 

Produção). O Prof. Edmilson cumprimentou a todos e falou sobre a 1ª Mostra Tecnológica 74 

para Estágio e Emprego de Campos que ocorreu nos dias 4 e 5 de outubro, onde se procurou 75 

a interação entre as Instituições de Ensino e as Empresas, com 2084 inscritos. Agradeceu a 76 

todos pelo apoio que foi dado na organização do evento. Falou que no próximo ano haverá 77 

um envolvimento de toda a universidade no evento. Falou que a diretora do Colégio João 78 

Barcelos Martins demonstrou interesse em firmar parcerias e gostaria de marcar uma reunião 79 

com a UENF. Sugeriu que o Centro de Convenções seja melhor utilizado, pois há estrutura 80 

para montar grandes eventos. O Reitor parabenizou o Prof. Edmilson pelo evento e 81 

concordou que o próximo evento envolva toda a UENF. O Prof. Henrique falou sobre a 7ª 82 

Semana do Produtor Rural que acontecerá entre os dias 17 a 21 de outubro, com realização 83 

de 57 mini-cursos com 1,2 mil vagas. Falou que a expectativa está muito positiva, pois alguns 84 

cursos são muito atrativos. Falou que sabe da resistência por parte dos produtores, mas que 85 

está procurando solucionar as dificuldades que aparecem. O Prof. Amaral falou sobre a XI 86 

Mostra de Pós-Graduação que será de grande importância. Está com 423 pessoas inscritas 87 

para apresentação de banners. Haverá palestras com temas de impacto. O Prof. Paulo falou 88 

sobre a reportagem que passou na Intertv sobre o projeto desenvolvido na Unidade 89 

Demonstrativa de Sistemas Integrados de Produção Agroecológica (UDSIPAS) da UENF, no 90 

assentamento Josué de Castro, em Morro do Coco. O projeto de extensão, coordenado pelo 91 

Prof. Castillo, foi tema de um encontro sobre Agroecologia Sustentável, que aconteceu no dia 92 



     

 

 

                                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 

 

 

7 de outubro, em São Fidélis, com o Subsecretário Adjunto de Agricultura Familiar, o Sr. 93 

Cristovan Manoel Spalla. Nesse encontro o subsecretário mostrou interesse pela criação da 94 

Escola de Extensão da UENF, além de oferecer uma área em Natividade para projetos de 95 

extensão com a UENF. O subsecretário se comprometeu a marcar uma reunião em Brasília 96 

para apresentação do projeto da UDSIPAS. O Prof. Paulo falou de sua motivação na 97 

organização da III Mostra de Extensão IFF, UENF e UFF, na expectativa que será um grande 98 

evento. O Prof. Logullo falou sobre a viagem que fez à Bélgica, para representar a UENF, 99 

em uma reunião sobre o Programa de Cooperação entre o Governo Brasileiro e Belga, dentro 100 

do Programa Ciência Sem Fronteiras. O evento foi denominado Europalia Brazil, ocorreu nos 101 

dia 5 e 6 de outubro. A reunião foi aberta pela Presidente do Brasil Dilma Rousseff e pelo 102 

Ministro de Ciência e Tecnologia, Aloísio Mercadante. Informou que foi uma reunião 103 

produtiva, sendo que o 1º dia foi mais político e o 2º dia foi muito técnico. Disse que 104 

importantíssimas Universidades da Bélgica estavam presentes como: as universidades de 105 

Gent, Antuérpia, Leuven, Hasselt, Liege, Bruxelas, Louvain e Mons e de entidades 106 

governamentais FNRS, FUNDP, FWO Erasmus Mundus e Flamenco. Discutiu-se o grande 107 

problema e o grande benefício que é o Programa Ciência Sem Fronteiras, se falou dos 108 

conflitos que estão aparecendo, mas que estão sendo muito bem conduzidos. Falou que ficou 109 

decidido que as autoridades Belgas prepararão um documento apresentando a demanda e 110 

possibilidades de interação a ser apresentada ao CNPq e CAPES para ampliação e 111 

implementação de projetos ligados ao Programa Ciência Sem Fronteiras. O Reitor falou que 112 

nas reuniões que tem participado, fica clara que a intenção do governo é mandar os melhores 113 

alunos para estudar nas melhores Universidades do mundo, mas se nós identificarmos áreas 114 

mais desenvolvidas em Universidades que não estão classificadas dentre as melhores, será 115 

aceito que nós encaminhemos nossos alunos. A Profª. Fernanda falou que participou de uma 116 

reunião em Brasília, onde ficou definido que os alunos não serão mandados para várias 117 

Universidades, pois ficaria mais difícil para serem orientados. Falou que estão abertas as 118 

inscrições para os alunos que queiram fazer intercâmbio fora do país. O Reitor falou da 119 

importância de interação de todos os setores da UENF, das pró-reitorias e dos Centros. O 120 

Prof. Gustavo falou da dificuldade de muitos alunos pagarem um curso de inglês. O Prof. 121 

Edmilson falou que a nossa grande dificuldade em relação a intercâmbio, é o nosso centro 122 

de línguas, seja na graduação ou na pós-graduação, e que isso trará impacto no Programa 123 

Ciência Sem Fronteira. O Prof. Logullo falou que a dificuldade na área de línguas não é só 124 

na graduação ou na pós-graduação, existe dificuldade até entre os docentes. Falou que em 125 

outras Universidades há um Laboratório de Línguas. O Prof. Gustavo falou que a inclusão da 126 

UENF no ranking trará aumento de verbas. Falou que acredita que até 15 de novembro o 127 

restaurante universitário estará em processo de licitação. O Prof. Logullo falou sobre a 128 

reunião com o Banco Santander, que ofereceu um cartão com multi funções para ser usado 129 

na UENF. O Reitor falou que precisamos saber se poderemos usar cartão de outro Banco 130 

que não seja do Bradesco dentro da UENF, já que ele agora é o Banco exclusivo do Governo 131 

do Estado do Rio de Janeiro. Passando ao item 3, o Reitor falou sobre as reuniões que estão 132 

acontecendo no Rio de Janeiro, com os reitores das Universidades Públicas do Estado do Rio 133 

de Janeiro, que tem a finalidade de fazer um consórcio entre as Universidades. Falou que foi 134 

feito um convite ao Ministro da Educação, Fernando Haddad, para uma reunião com ele. 135 

Falou que o Consórcio visa discutir as diferenças que existem entre as Universidades. Falou 136 

que foi enviada uma carta ao Governador Sérgio Cabral, também expondo as diretrizes do 137 

Consórcio. Falou que haverá um Plano de Desenvolvimento Institucional comum entre as 138 
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Universidades e que em sua opinião, será vantajoso para a UENF fazer parte do Consórcio. 139 

Falou que o assunto deverá ser discutido e refletido nas reuniões dos Centros, pois com o 140 

Consórcio haverá um intercâmbio entre as Universidades, que será de grande importância. 141 

Perguntou aos Diretores e Pró-Reitores se estavam de acordo e todos concordaram com o 142 

Reitor. O Sr. Constantino falou que a mobilidade estudantil deverá estar prevista no 143 

Consórcio. Que parcerias em termos de assessorias e administração deverão constar nos 144 

termos aditivos. Falou que nós também temos algo a oferecer como o Hospital Veterinário, 145 

que é de grande importância. Falou que a parte operacional do Consórcio deverá ser feita de 146 

maneira devagar. Haverá negociações internas e externas, onde serão discutidos os prós e 147 

contras. Passando ao item 4, o Reitor falou do grande interesse dos Centros na aquisição do 148 

Solar dos Jesuítas. Falou que no Governo de Anthony Garotinho o Solar foi colocado como 149 

patrimônio da FENORTE, como também parte do 2º andar onde funciona a FENORTE. Falou 150 

da importância de trazer, para a UENF, um patrimônio que anteriormente já era nosso, onde 151 

poderemos desenvolver projetos de grande importância, como a agricultura ecológica, sem o 152 

uso de adubos químicos ou agrotóxicos. Não será feita mudança na relação da Prefeitura de 153 

Campos com a UENF, que tem instalado no Solar o Arquivo Municipal. O Sr. Constantino 154 

falou que quando a UENF foi criada, o Solar era de seu patrimônio, pois foi doado para ser 155 

instalada a escola de cinema. Em determinado momento a FENORTE devolveu o Solar para 156 

o Governo do Estado, alegando que não havia condições de arcar com a manutenção do 157 

local. Falou sobre a dedicação da funcionária Rafaela Machado Ribeiro que nos recepcionou 158 

e nos guiou durante a visita ao Solar, transmitindo seus conhecimentos de maneira admirável. 159 

O Reitor perguntou se todos estavam de acordo que a UENF deveria solicitar ao Governo do 160 

Estado a retomada de posse do Solar. Todos concordaram que é de grande interesse e 161 

importância para a Universidade, inclusive para instalar a Escola de Extensão. O Sr. 162 

Constantino falou que será importante envolver toda força de projetos da UENF, envolvendo 163 

a PETROBRAS, LLX e várias empresas. O Reitor falou que o Solar tem um potencial 164 

fantástico para UENF. O Sr. Marcelo falou que para a Prefeitura fazer um projeto de reforma 165 

do local foi mais fácil, e que a dificuldade de fazer a manutenção fez com que a FENORTE 166 

devolvesse o Solar. O Sr Constantino leu o documento que devolve o Solar para o Governo. 167 

Com a aprovação de todos, o Reitor falou que serão tomadas todas as medidas necessárias 168 

para que o Solar volte a ser patrimônio da UENF. Passando ao item 5, o Reitor falou sobre o 169 

Ofício Reitoria 197/2011, que foi enviado ao Secretário Alexandre Cardoso, que trata do 170 

Plano Unificado de Cargos e Vencimentos. Falou da necessidade de criar uma comissão que 171 

irá elaborar a proposta do PUCV abrangendo os servidores das três Universidades do Estado 172 

do Rio de Janeiro (UERJ, UENF E UEZO). Falou que a busca é pela igualdade de 173 

vencimentos, auxílio creche, vale refeição e auxílio saúde. Teremos que igualar ao que a 174 

UERJ tem hoje. É uma discussão que temos que trabalhar dentro da Universidade, levar esse 175 

assunto para as reuniões de Centro, para sabermos se vale à pena participar do plano único. 176 

Falou que o plano seria bom até para o Governo do Estado. Passando ao item 6, o Prof. 177 

Paulo falou sobre o problema que está surgindo, pela diferença que há entre os bolsistas 178 

cotistas, que não precisam cumprir carga horária, e bolsistas de apoio acadêmico, que têm 179 

obrigação de cumprir carga horária. Falou que pediu auxílio à Assessoria Jurídica para tentar 180 

solucionar o problema, pois os setores já não querem mais os cotistas, por não poder contar 181 

com eles. Mas a conclusão do jurídico é que o aluno não tem obrigação de dar nenhuma 182 

contrapartida a Universidade e tem direito de receber a bolsa durante todo o curso. O Reitor 183 

falou que se for comprovado que houve dolo ou má fé por parte do aluno, nas informações 184 
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dadas a Universidade, ele perderá a bolsa. Falou que assumiu o compromisso na 185 

Controladoria do Estado, de cortar as bolsas concedidas de maneira equivocada. O Prof. 186 

Paulo falou da necessidade da UENF ter um centro de assistência social, para definir a 187 

metodologia de procedimentos. O Reitor solicitou ao professor que no próximo COLEX leve 188 

sugestões e idéias da PROEX, para que o assunto seja discutido novamente antes do 189 

Colegiado Acadêmico, de como podemos trazer o aluno a participar da Universidade. Falou 190 

que foi feita uma resolução no COLAC sobre bolsas e que só no COLAC poderá ser anulada. 191 

Passando ao item 7, o Reitor falou sobre a solicitação do Presidente do Conselho Municipal 192 

de Meio Ambiente e Urbanismo, Sr. Carlos Frederico da Silva Paes, que solicitou a indicação 193 

de três nomes para participarem do processo eleitoral do seguimento de representantes de 194 

instituições públicas estaduais para composição do Conselho. Pediu indicação dos Diretores 195 

de Centro. O CCTA indicou a Professora Débora Guerra Barroso; O CCT indicou a Professora 196 

Maria da Glória Alves; o CBB indicará o nome na próxima reunião. Passando ao item 8, o 197 

Prof. Edmilson falou do convite do Professor Amaral, para uma reunião com o intuito de 198 

melhorar a interação entre a PROPPG e o CCT, que será refletido na melhora dos conceitos, 199 

visando o fortalecimento da Universidade. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a 200 

todos e encerrou a reunião às 18horas e 15 minutos. 201 

 202 

          203 
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