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ATA DA TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃORDINÁRIA 1 

DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

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

Reitoria às 14 horas, a tricentésima septuagésima terceira 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 Júnior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Paulo Roberto 10 

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

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

de Moura - Diretor do CCH; Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Prof. Marco Antonio 13 

Martins – Diretor Geral Administrativo. Compareceram como convidados: Sr. Antonio 14 

Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor da 15 

Prefeitura da UENF; Prof. Vanildo Silveira – Secretário Geral; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – 16 

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

hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 372ª; 2- Informes; 3- CT-Infra – 18 

apresentação das propostas dos Centros; 4- Procedimentos relativos a lixo químico; 5- 19 

Concurso Público para Técnicos Administrativos 6- Assuntos Diversos; O Reitor iniciou a 20 

reunião agradecendo a presença de todos. Falou por que foi adiado o COLEX da semana 21 

anterior, por causa da Semana do Produtor Rural. Falou sobre a abertura e a programação da 22 

Semana do Servidor Público. Pediu aos Diretores que liberem os servidores dentro do possível, 23 

para que não haja problemas no funcionamento da instituição. Passando ao item 1, da pauta, o 24 

Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 372ª reunião. O Prof. Sérgio justificou sua 25 

ausência na reunião anterior, que apesar de sua ausência, leu a ata da 372ª reunião. Aproveitou 26 

para adiantar a proposta de instalação do Laboratório de Línguas na UENF com recursos Faperj 27 

obtidos pelo LEEL e pela Direção do CCH. O Professor informou a todos que o Laboratório já 28 

está praticamente montado, faltando apenas diversificar mais metodologias de cursos de 29 

línguas, pois o que existe até agora é apenas uma de ensino de inglês, na versão doméstica. O 30 

Reitor falou que o professor acabava de dar uma solução para um grande problema, que era a 31 

falta do laboratório. Falou que não conseguimos aprovação de nenhum bolsista CAPES, por não 32 

conseguir a nota mínima no “TOEFL/IBT test”. O Prof. Sérgio descreveu sobre os 33 

equipamentos que o laboratório possui. O Reitor falou que devemos ter cuidado em relação ao 34 

Programa de Internacionalização. Falou que o programa demanda de todo um sistema para 35 

atender as normas exigidas, pois existe uma seleção de Bolsas. A filosofia do Governo é que 36 

nós possamos mandar os melhores alunos, para estudar nas melhores Universidades. Não é 37 

qualquer um contato internacional que faz parte do Programa de Internacionalização. O Prof. 38 

Marco Antº falou da importância da informação do Prof. Sérgio sobre o Laboratório de Línguas. 39 

Colocou a DGA a disposição, pois o Laboratório é fundamental para Universidade.  O Prof. 40 

Amaral falou que o fato de conseguirmos 10 selecionados na graduação dentre as 30 bolsas do 41 

CNPq, é um resultado positivo comparando-se a UERJ que recebeu 50 bolsas e tem um número 42 

de estudantes bem maior ao da UENF. O Prof. Gonçalo falou que, atualmente nossa maior 43 

restrição para o envio de alunos para outro país é a limitação do idioma. O Reitor falou que se 44 

houver justificativa para mandarmos alunos para Universidades que não estão dentre as 45 

melhores, mas que com determinada área mais desenvolvida, será aceito que nós 46 

encaminhemos nossos alunos. A Ata 372ª reunião foi aprovada com duas abstenções. 47 

Passando ao item 2, o Reitor leu o documento enviado pela ABRUEM sobre Convênio 48 
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PROAP/CAPES: algumas instituições encontraram dificuldades para utilização de todo recurso 49 

disponível. O documento orienta as instituições, como devem solicitar a prorrogação do prazo 50 

até 30 de abril de 2012 para prestação de contas, referente ao financiamento das atividades dos 51 

programas de pós-graduação. O Reitor falou sobre os contemplados na FAPERJ no Edital nº 52 

10/2011: Profª. Ana Paula Madeira Di Beneditto – A pesca artesanal através do conhecimento 53 

tradicional das comunidades: viabilidade e projeções da atividade no Norte Fluminense; Prof. 54 

Carlos Maurício Fontes Vieira – Reciclagem de resíduos industriais para utilização em matrizes 55 

cimentícias; Profª Célia Raquel Quirino – Identificação de QTL’s para características seminais de 56 

ovinos da raça Santa Inês; Prof. Luciano Pasqualoto Canellas – Alterações fisiológicas 57 

moduladas pela aplicação de ácidos húmicos e bactérias benéficas e seus impactos no 58 

incremento do potencial da tecnologia de biofertilizantes na agricultura; Prof. Pedro Amorim 59 

Berbert – Contribuição para o programa nacional de fitoterápicos: protocolos de secagem e 60 

armazenamento de plantas medicinais de interesse ao SUS; Prof. Richard Ian Samuels – 61 

Controle biológico do mosquito vetor de dengue Aedes aegypti utilizando fungos 62 

entomopatogênicos; Prof. Sérgio Neves Monteiro – Compósitos de alto desempenho com fibras 63 

lignocelulósicas selecionadas para resistência mecânica excepcionalmente elevada. O Reitor 64 

parabenizou os contemplados. Falou que estão sendo tomadas providências, para aquisição do 65 

Solar dos Jesuítas. Falou das ações que estão sendo tomadas em relação ao servidor Nelson 66 

Fernando de Carvalho, que está causando problemas dentro do Campus da UENF, fazendo 67 

ameaças a vários funcionários, inclusive agressões físicas e verbais. O Prof. Reginaldo falou 68 

que a delegada encaminhou um documento para ele se apresentar a delegacia, mas não 69 

conseguiu entregar, o servidor estava de licença médica. Encaminhou o documento a reitoria, 70 

onde foi entregue o documento ao Nelson. O Prof. Reginaldo falou que no Hospital Veterinário 71 

é uma situação complicada, pois há momentos que o servidor é uma pessoa boníssima, mas em 72 

outros momentos é agressivo. O Prof. Gustavo falou que pediu a Hopevig que oriente seus 73 

funcionários para ficarem atentos em relação ao Nelson. O Prof. Gustavo falou sobre a 74 

mudança do sistema telefônico, que a partir do dia 16 de outubro, passou para Intelig e que 75 

ainda alguns ramais estão com problemas. Pediu paciência de todos e falou que dentro de 76 

pouco tempo, todos os problemas serão solucionados. Chamou atenção de todos, para que 77 

orientem seus Centros para que utilizem o código 23 da operadora Intelig, destacou que se 78 

alguém utilizar outra operadora, a pessoa terá que pagar a ligação, pois a Universidade é 79 

proibida diante do novo contrato de efetuar o pagamento. O Prof. Paulo falou sobre a Semana 80 

de Extensão e Pós-Graduação que foi um sucesso. Falou da apresentação dos trabalhos de 81 

Extensão pela UENF, com 101 apresentações em pôsteres, 12 trabalhos orais e mais de 700 82 

alunos visitantes. Falou que nesta mesma semana, aconteceu também a Semana do Produtor 83 

Rural, com bastante sucesso. Falou que o Prof. Alcimar lançou na FIRJAN, o Boletim 84 

Econômico da cidade de Campos. Falou que foi ao Encontro Interterritorial dos Colegiados dos 85 

Territórios Rurais do Rio de Janeiro – Programa de Desenvolvimento Sustentável e Programa 86 

Territórios da Cidadania, onde esteve com o Secretário Nacional de Desenvolvimento Agrário 87 

Jerônimo Rodrigues Souza, o Delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário do Estado do 88 

Rio de Janeiro José Otávio Fernandes e o Secretário de Estado de Assistência Social e Direitos 89 

Humanos do Rio de Janeiro Rodrigo Neves. Falou que a UENF foi a única Universidade 90 

presente ao encontro, e foi muito elogiada. Falou que o Ministério de Desenvolvimento Agrário e 91 

o Governo do Estado vão capacitar agricultores familiares. O convênio vai beneficiar cerca de 30 92 

mil produtores fluminenses, entre agricultores e familiares, trabalhadores assentados, 93 

pescadores artesanais, artesãos, grupos de mulheres e remanescentes de quilombolas, 94 

residentes nos Territórios da Cidadania do Norte e Noroeste Fluminense e o Território Rural da 95 

Baía da Ilha Grande. O Reitor falou que a UENF pode ajudar muito na área de agricultura 96 
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familiar. O Prof. Paulo falou que a Empresa Queiroz Galvão, está querendo patrocinar aqui na 97 

UENF a fazenda experimental. O Prof. Edmilson falou que foi abrir conta no Bradesco, onde 98 

falaram que muitos funcionários ainda não foram abrir suas contas. O Prof. Marco Antº falou 99 

que foi solicitado pelo Bradesco, a permissão para instalação de um posto de atendimento 100 

provisório aqui na UENF, mesmo antes do Itaú sair. Passando ao item 3, o Reitor pediu que os 101 

Diretores de Centro fizessem uma apresentação da primeira etapa de elaboração do projeto CT-102 

Infra, que será apresentado em 2012. O Prof. Edmilson falou que foi feito no CCT um mini 103 

projeto FINEP, para que os professores fizessem suas propostas. Falou que fizeram um 104 

Colegiado de Centro que foi extraordinário, o qual gerou a proposta que passou a ler, para que 105 

todos tomassem conhecimento. O Prof. Amaral falou que estamos num momento muito 106 

positivo, trabalhando com prazos, para apresentarmos um projeto com chances de ser 107 

aprovado. Falou que será feito de maneira bem elaborada, deverá ser bem fundamentado. O 108 

Prof. Henrique falou sobre o projeto CT-Infra que será apresentado pelo CCTA, o qual focará 109 

em obras. Em seguida o Prof. Sérgio falou sobre a proposta CT-Infra do CCH. Falou que no 110 

projeto anterior, a verba liberada da para construir apenas a metade do anexo. O novo projeto 111 

será feito de acordo, para que consigam verba, para construir a outra metade e assim suprir a 112 

grande necessidade de espaço. O Prof. Gonçalo falou que ficou satisfeito em ver, como está o 113 

andamento da construção do novo projeto FINEP. Todos estão imbuídos no objetivo de fazer um 114 

projeto melhor. Quanto ao projeto do CBB, decidiram que o objetivo é conseguir verba para 115 

construir dois pavimentos complementando o que está sendo feito. Falou da importância de 116 

todos incluírem em seus projetos, o projeto executivo. O Reitor falou que participou de várias 117 

reuniões para elaboração de projeto FINEP, onde pessoas saíam nervosas depois da reunião. 118 

Que o resultado apresentado na reunião, é motivo de parabéns a todos. Ver que todos estão 119 

trabalhando pela Universidade é admirável. A maneira como está sendo conduzida a elaboração 120 

do projeto, é motivo de satisfação. O Prof. Amaral falou que está vendo de maneira muito 121 

positiva a discussão. Os membros do Colegiado discutiram sobre qual tabela deverá ser usada 122 

na elaboração do projeto FINEP: se será usada a tabela da EMOP ou da FINEP. Em uma 123 

próxima reunião decidirão qual será usada. O Sr. Constantino elogiou a atitude dos Diretores 124 

de Centro na elaboração do Projeto. Falou que os Diretores mostraram liderança em seus 125 

Centros e trouxeram um projeto inicial muito bom. Pediu que a flexibilidade demonstrada na 126 

reunião, também aconteça em relação à execução das obras. Devemos ter paciência com o 127 

setor de projetos da Prefeitura, que tem um número reduzido de funcionários. Que os 128 

pesquisadores procurem trocar idéias, com pessoas que realmente entendam de obras. Falou 129 

que a UENF está sendo muito mais bem vista em todos os setores. Passando ao item 4, O 130 

Prof. Gustavo falou da preocupação com os resíduos químicos. Falou que fez uma visita a 131 

UERJ, para conhecer o abrigo onde armazenam os produtos, para viabilizar a construção de um 132 

abrigo aqui na UENF. Porém a informação é que as normas técnicas exigidas no transporte do 133 

material, do abrigo para o laboratório e vice-versa, são tão difíceis de serem cumpridas, que se 134 

torna praticamente inviável.  Acabaram contratando uma empresa especializada. Falaram que a 135 

empresa vai a universidade observa o que tem de produtos, fazem um levantamento e depois 136 

elaboram uma proposta de preço e determinam a periodicidade que o material deverá ser 137 

recolhido. O Reitor falou que deverá ser feito um levantamento de preço, para ver se é viável 138 

financeiramente. O Prof. Edmilson falou de sua preocupação com a estocagem dos produtos 139 

químicos, por ter havido problemas no passado com estocagem inadequada. O Reitor falou que 140 

realmente será necessário contratar uma empresa. Na reunião ficou definido que a nova 141 

Comissão de Produtos Químicos será composta pelos Professores Gonçalo Apolinário de Souza 142 

Filho – Diretor do CBB - Presidente; Edmilson José Maria – Diretor do CCT e Henrique Duarte 143 

Vieira – Diretor do CCTA. Ficarão responsáveis pelo relatório que será enviado á Polícia Federal 144 



     

 

 

                                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 

 

 

e ao Exército. Passando ao item 5, o Reitor falou que foi aprovado pelo Governo do Estado há 145 

um ano e meio, a realização de concurso público na UENF para servidor técnico-administrativo, 146 

porem até agora não conseguimos realizar. Falou que ainda falta Centro para encaminhar o 147 

perfil do candidato. O Prof. Marco Antº falou que está aguardando o CCH mandar o perfil. 148 

Falou que o CCTA mandou o perfil no dia 30 de setembro, o CCT e o CBB mandaram dia 23 de 149 

setembro. O Prof. Sérgio falou que providenciará o perfil em tempo hábil. O Reitor falou que se 150 

não for encaminhado logo, o concurso será realizado sem a indicação do CCH. A vaga será 151 

dada a outro Centro. Falou que não estamos sendo bem vistos, pela demora na organização de 152 

nosso concurso. Quando falamos que precisamos de mais vagas, as pessoas estranham, pois 153 

se até agora não conseguimos preencher nem as vagas que já foram autorizadas pelo Estado, 154 

como podemos querer ainda mais vagas. O Sr. Constantino falou que devemos tomar todo 155 

cuidado na elaboração do concurso, para que não tenhamos interpelação judicial. O Reitor 156 

pediu ao Prof. Sergio que encaminhe o perfil do candidato o mais rápido possível, para que o 157 

CCH não fique fora do concurso. Passando ao item 5, o Prof. Vanildo falou sobre a Comissão 158 

Setorial de Carreira Técnico-Administrativo dos Órgãos Executivos, Auxiliares e Suplementares 159 

da Reitoria. Pediu aos Diretores de Centro que indiquem um docente. O Prof. Marco Antº pediu 160 

que os Centros fizessem um levantamento, sobre as obras que estão em andamento ou que já 161 

tenham sido aprovadas por órgãos de fomento em nome de pesquisadores da UENF, cujos 162 

valores aprovados não são suficientes para conclusão das mesmas, para que em reunião do 163 

COLEX no final de novembro possamos discutir o assunto. Ficou decidido que no próximo 164 

COLEX os Diretores definirão os equipamentos que serão comprados. O Prof. Marco Antº falou 165 

sobre as mudanças que ocorreram no almoxarifado. Pediu aos Diretores que ajudem para um 166 

melhor funcionamento, solicitou que retirem seus pedidos assim que forem liberados pelo 167 

almoxarifado. O Reitor pediu ao Prof. Marco Antº que haja flexibilidade no funcionamento do 168 

almoxarifado. Ficou decidido que o Reitor pedirá ao Sr. José Antônio, que dê maiores 169 

explicações aos Diretores de Centro sobre as novas normas adotadas pelo almoxarifado. O 170 

Prof. Gonçalo falou que o almoxarifado deveria fazer um levantamento e passar para os 171 

Diretores de cada Centro, os materiais que estão lá e que já deveriam ter sido retirados. O Prof. 172 

Paulo solicitou que no próximo COLEX, volte à pauta, bolsa de auxílio cotas. Nada mais 173 

havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 32 min. 174 

 175 

 176 

 177 

           Prof. Silvério de Paiva Freitas               Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares                                             178 

Reitor                                                             Secretária ad hoc 179 


