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ATA DA TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA 1 

DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 2 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e onze, foi realizada na sala de reuniões da 5 

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

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

presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Antônio Teixeira do Amaral Júnior - Reitor em 8 

exercício, que presidiu a reunião; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; 9 

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

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

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

Vieira – Diretor do CCTA; Srª Ellen Holder da Cruz Almeida – Diretora Geral Administrativa 13 

em exercício. Compareceram como convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – 14 

Chefe de Gabinete; Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. 15 

Vanildo Silveira – Secretário Geral; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital 16 

Veterinário; Srª Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares – Secretária ad hoc. Tratou-se da 17 

seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 373ª; 2- Informes; 3- Aquisição de equipamentos; 4- 18 

Recesso de fim de ano; 5- Assuntos Diversos. O Prof. Amaral iniciou a reunião 19 

agradecendo a presença de todos em nome do Reitor. Esclareceu sobre a ausência do 20 

Reitor e do Vice-Reitor. Passando ao item 1, o Prof. Amaral colocou em apreciação a 21 

minuta da ata da 373ª reunião, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 2, o 22 

Prof. Amaral falou sobre o convite feito pelo Prof. Sérgio, para todos os membros do 23 

colegiado visitarem o Laboratório de Línguas no CCH. O Prof. Sérgio falou sobre o curso 24 

que utilizará o referido Laboratório. O curso se baseia em metodologia de aprendizagem 25 

autodirigida, podendo proporcionar até 250 horas de atividades, tempo que será ministrado 26 

pelo próprio aluno. O Prof. Amaral colocou em apreciação do colegiado, a proposta de 27 

visita ao Laboratório de Línguas. Todos os membros concordaram em visitar o laboratório 28 

após a reunião. O Prof. Amaral falou sobre o encerramento da Semana do Servidor, onde a 29 

palestra de encerramento foi muito interessante. Agradeceu aos organizadores e a todos 30 

que participaram do evento. Falou sobre o Ofício Circular PR nº 403/11, enviado pelo CNPq, 31 

que solicita a UENF que envie propostas que possam ser apresentadas, para constarem no 32 

Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2012 (PLOA 2012). Falou que é a primeira vez que 33 

somos chamados para participar em âmbito federal. Pediu aos membros que enviem até a 34 

próxima terça-feira as propostas de cada Centro, para serem discutidas e gerarem um 35 

documento, que será enviado aos parlamentares. O Sr. Constantino falou que é a primeira 36 

vez que temos a possibilidade de participar do (PLOA). Falou que é uma excelente 37 

oportunidade de marcarmos posição, para solicitações futuras. Vai capacitar o Ministério de 38 

Ciências e Tecnologias para fazer um orçamento mais realista. É uma atitude muito 39 

interessante, o prazo está muito curto, mas a nossa participação é muito importante. O Prof. 40 

Amaral falou que pelo pouco tempo que temos, a proposta terá que ser feita de maneira 41 

sucinta. Lembrou a todos que acontecerá, entre os dias 7 e 11 de novembro, a 3ª Semana 42 

Acadêmica Unificada da UENF. A Profª Ana Beatriz falou que enviou convite a todos, pediu 43 

uma maior participação dos docentes e coordenadores dos cursos. Falou que a Semana 44 

Acadêmica tem como objetivo promover os cursos. Pediu que divulguem o evento e 45 

abracem a causa, pois é importante valorizar a ação dos estudantes. O Prof. Vanildo 46 
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perguntou como ficam as aulas durante o evento. A Profª Ana Beatriz falou que durante a 47 

Semana Acadêmica é recomendado que não se aplique provas e que usem as palestras 48 

como atividades extracurriculares. Falou que os professores devem ter o bom senso de 49 

deixar seus alunos participarem do evento, pois está previsto no calendário escolar. Falou 50 

que na Semana Acadêmica cada curso faz sua programação, a PROGRAD cuida da 51 

logística e das palestras unificadas. O Sr. Constantino explicou por que não poderá adiar o 52 

COLAC de segunda-feira, no dia da abertura da Semana Acadêmica. Falou que no mês de 53 

novembro há muitos feriados e que o mês de dezembro é um mês quase vencido. A 54 

demanda administrativa é muito grande e haverá reuniões extras do CONSUNI, para que a 55 

pauta seja esgotada. Falou que estamos numa situação tal que qualquer reunião que seja 56 

adiada poderá nos complicar no final do ano. Falou que os membros do Conselho 57 

CURADOR querem que a próxima reunião seja feita aqui em Campos, pois querem 58 

conhecer o Campus da UENF. O Prof. Ronaldo falou que será interessante fazermos uma 59 

reunião com a LLX. Perguntou se os membros estão de acordo. Todos concordaram e ele 60 

ficou de agendar, talvez ainda no mês de novembro. O Prof. Edmilson falou sobre a 61 

reunião que houve na Reitoria com a Diretora da Escola Técnica João Barcelos Martins, que 62 

demonstrou interesse em aumentar o relacionamento com a UENF. O Prof. Paulo falou que 63 

a reunião foi muito produtiva. Falou sobre uma Empresa de Tecnologia da Informação, que 64 

quer agendar uma reunião com a UENF, para verificar a possibilidade de trabalharmos 65 

juntos. Temos informação que é uma empresa idônea, que presta serviço inclusive para 66 

Polícia Federal 2ª região e Ministério Público Federal. O Prof. Sérgio entregou o perfil de 67 

vagas de candidatos para elaboração do concurso público para técnicos administrativos. 68 

Passando ao item 3, o Prof. Amaral falou que o Gabinete da Reitoria recebeu os pedidos 69 

de equipamentos do CCT, CCTA e CBB. Perguntou ao Prof. Sérgio se o CCH não teria 70 

equipamentos a serem comprados. O Prof. Sérgio falou que o CCH chegou a manifestar 71 

interesse em participar do processo solicitando compra de material importado, como câmera 72 

profissionais importadas, porém não recebeu nenhuma lista com descrição do equipamento. 73 

O Prof. Amaral falou que precisamos ter uma definição o mais rápido possível no COLEX 74 

do que deverá ser comprado. O Prof. Gonçalo falou que no passado foram comprados 75 

equipamentos em duplicidade, equipamentos que não atendiam as necessidades dos 76 

laboratórios. Então os Diretores do CCT, CCTA e CBB, fizeram uma reunião no dia 77 

31/10/2011 para definir as prioridades dos equipamentos na hora da compra. Explicou a 78 

todos como foi feita a escolha entre eles. Apresentaram um documento com uma lista única 79 

de equipamentos e suas prioridades para serem comprados. O Prof. Amaral parabenizou a 80 

todos pelo exercício do trabalho e, em nome do Reitor, agradeceu o trabalho feito pelos 81 

Diretores. O Prof. Edmilson falou que estão somando esforços para um melhor 82 

funcionamento da Instituição. Falou que os equipamentos serão da Instituição e não do 83 

laboratório. O Prof. Henrique falou que o incinerador não está na lista de equipamentos, 84 

mas todos concordam que a compra dele é prioridade um. O Prof. Reginaldo falou que 85 

está com uma proposta de um incinerador que custa US$ 180000.00. Falou que o 86 

equipamento atende as necessidades da Universidade como um todo, tem capacidade de 87 

960K por 8 horas de trabalho, porem ainda precisa checar se o equipamento atende as 88 

normas exigidas pelo IBAMA para o funcionamento em área urbana. O Prof. Henrique falou 89 

que a compra do incinerador será prioridade, diante do benefício que trará a toda 90 

comunidade universitária. O Prof. Ronaldo informou que a FUNDENOR está com um 91 

incinerador em funcionamento e sugeriu que o Prof. Reginaldo entrasse em contato com 92 
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eles. O Prof. Reginaldo falou que já entrou em contato com a FUNDENOR, mas o valor de 93 

R$ 4,00 por quilo é muito alto. Enquanto não compramos o nosso, estamos usando o da 94 

FUNDENOR. O Prof. Ronaldo falou da necessidade de contratarmos uma empresa para 95 

manutenção preventiva e de correção. Falou que deveria ser feito um convênio, para que 96 

possamos manter nossos equipamentos em dia. O Prof. Amaral falou que a proposta 97 

poderá ser levada a DGA, para verificar a possibilidade de usar recursos na manutenção de 98 

equipamentos. O Prof. Henrique falou que será importante sabermos se o modelo do 99 

incinerador o qual já temos a proposta, também poderá ser usado para descarte de 100 

reagentes químicos. O Prof. Gustavo falou sobre o ofício enviado pela Vital Engenharia, 101 

que fala sobre a coleta de resíduos sólidos de saúde. Disse que mandou o documento para 102 

o jurídico, que falou que a cobrança é ilegal. A Reitoria fez um ofício pedindo que continuem 103 

a coleta e estamos aguardando a resposta, mas caso seja negativa entraremos na justiça. 104 

Falou que está pesquisando sobre o melhor tratamento de resíduos químicos, visitando 105 

instituições como a UERJ, onde verificou que fica inviável a manutenção de um abrigo 106 

químico, diante das exigências das normas no transporte do material. Alertou que mesmo o 107 

produto químico sendo queimado no incinerador, haverá resíduos da queima que serão 108 

coletados pela Vital Engenharia. O Sr. Constantino falou que gostaria de fazer um apelo 109 

aos quatro Diretores. Vamos aproveitar essa maturidade que adquirimos com a compra de 110 

equipamentos, para fazermos uma recomendação normativa ou resolução, que seria um 111 

capítulo do PDI sobre procedimentos. Falou que evoluímos, mas precisamos colocar isso no 112 

papel, para que vire procedimento. Falou que os quatro Centros estão prontos para preparar 113 

normas de procedimentos para serem aprovadas no COLEX. A experiência de vocês não 114 

pode ser perdida. O Prof. Amaral perguntou a todos se estavam de acordo que a compra 115 

do incinerador seja prioridade um. Todos concordaram que o incinerador terá prioridade na 116 

compra. O Prof. Gonçalo leu a lista de equipamentos que poderão ser adquiridos após a 117 

compra do incinerador. A lista de equipamentos multiusuários está anexada à ata. Passando 118 

ao item 4, o Sr. Constantino falou que foi solicitado a GRH que fizesse uma proposta para 119 

definir o expediente de fim de ano. A proposta foi colocada para apreciação dos membros, 120 

sendo aprovada por unanimidade, com o recesso se iniciando no dia 23 de dezembro de 121 

2011 e sendo finalizado em 02 de janeiro de 2012. O Prof. Vanildo lembrou aos Diretores 122 

sobre a indicação de docentes para compor a Comissão Setorial de Carreira Técnico-123 

Administrativo dos Órgãos Executivos, Auxiliares e Suplementares da Reitoria. Pediu que os 124 

Diretores mandassem suas indicações o mais rápido possível. Nada mais havendo a tratar, 125 

o Prof. Amaral agradeceu a todos e encerrou a reunião às 15 horas e 45 min. 126 

 127 

 128 

 Prof. Antônio Teixeira do Amaral Junior               Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 129 

                  Reitor em exercício                                                   Secretária ad hoc 130 


