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ATA DA TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA 1 

DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 2 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e onze, foi realizada na Casa Ecológica às 5 

14 horas, a tricentésima septuagésima quinta reunião ordinária do Colegiado Executivo da 6 

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; 8 

Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Profª Rita da Trindade Ribeiro Nobre Soares – 9 

Pró-Reitora de Graduação em exercício; Prof.ª Adriana Jardim de Almeida – Pró-Reitora de 10 

Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; Prof. Alcimar das Chagas Ribeiro – Pró-Reitor de 11 

Extensão e Assuntos Comunitários em exercício; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do 12 

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

Diretor do CCH; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Sr. Marco 14 

Antônio Martins – Diretor Geral Administrativo. Compareceram como convidados: Sr. 15 

Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Sr. Luiz Gabriel Sarmet Moreira 16 

Smirdele – Diretor da Prefeitura da UENF em exercício; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha 17 

Paranhos – Diretor de Administração de Projetos; Prof. Vanildo Silveira – Secretário Geral; 18 

Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Srª Iassanã Seixas do 19 

Amaral Pereira Soares – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Colação de 20 

grau em separado; 2- Aprovação da ata 374; 3- Informes; 4- Proposta Orçamentária da 21 

União/2012 – Ofício Circular PR nº 0403/11; 5- Mobilização pelos royalties – atividades na 22 

quinta-feira (10/11/2011); 6- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a 23 

presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, foi realizada Colação de Grau em 24 

separado dos seguintes formandos: Michele dos Santos da Silva Gama (Licenciatura em 25 

Pedagogia); Ana Paula Silva de Araújo (Agronomia); Adriana Sasso (Medicina Veterinária); 26 

Bruno Pachiega Silveira (Medicina Veterinária); Cristine Couto de Almeida (Medicina 27 

Veterinária); Fernanda Eni Ferraz Ribeiro (Medicina Veterinária); Gabriel Augusto Esteves 28 

Junqueira (Medicina Veterinária); Igor Machado Wirth (Medicina Veterinária); Jessica Dias 29 

Ribas Tavares da Silva (Medicina Veterinária); Lívia Gomes Amaral (Medicina Veterinária); 30 

Lucas Guimarães de Almeida (Agronomia); Schayanna Santos Ramos (Medicina 31 

Veterinária); Tito Luiz de Araújo Junior (Medicina Veterinária); Vivian de Souza Santos 32 

(Medicina Veterinária); Vivian Kreppeke Silva Santos (Medicina Veterinária); Wenitha 33 

Martins (Medicina Veterinária). Passando ao item 2 da pauta, o Reitor colocou em 34 

apreciação a minuta da ata da 374ª reunião, sendo aprovada por unanimidade. O Sr. 35 

Constantino pediu que todos os conselheiros, mesmo que não tenham participado da 36 

reunião, leiam as atas, pois isso ajuda na administração. Pediu que passassem um pente 37 

fino, mesmo em atas aprovadas, pois poderão ser levadas para serem reexaminadas. 38 

Passando ao item 3, o Reitor falou sobre a Semana Acadêmica, elogiou as palestras e 39 

parabenizou os organizadores. A Profª Rita falou que é o terceiro ano que a Semana 40 

Acadêmica é unificada, cujo objetivo é valorizar as licenciaturas. Falou que serão 80 41 

palestrantes, vários mini-cursos e que é um momento muito rico da Universidade e 42 

agradeceu a todos que ajudaram na organização. O Reitor falou que o Secretário 43 

Alexandre Cardoso nos contatou para marcar uma reunião para os próximos dias, para 44 

tratarmos sobre a expansão da UENF. Falou sobre o Ofício Reitoria nº 225/2011 que foi 45 

encaminhado aos líderes dos partidos políticos da ALERJ e que, em seu anexo, constam 46 
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as ações a serem implementadas, conforme a seguir: Obras e instalações - construção 47 

da Sede da Escola de Extensão e Agência de Inovação; Biblioteca Central; Pavilhão de 48 

Aulas; Acessibilidade; Expansão para o Noroeste Fluminense; Expansão do Campus de 49 

Macaé; Espaço da Ciência; Centro Poli Esportivo; Construção do Prédio para Abrigar a 50 

Escola de Farmácia - CBB; Construção do Anexo - CCT; Construção do Anexo – CCH. 51 

Equipamentos e Material Permanente - Equipamento e Mobiliário para o Restaurante 52 

Universitário. Aquisição de Imóveis - aquisição de uma fazenda experimental e aquisição 53 

de um terreno urbano anexo ao Campus da Universidade. Falou que estamos colocando a 54 

proposta na pauta da ALERJ. O Sr. Constantino falou sobre a reunião que houve no Rio 55 

de Janeiro, no Palácio Guanabara, convocada pelo Governador Sérgio Cabral, onde 56 

estavam presentes os três Senadores do Rio de Janeiro, Deputados Federais, Deputados 57 

Estaduais, Prefeitos e Vereadores de diversos partidos, além do representante do Poder 58 

Judiciário no Estado e representantes de sindicatos. Disse que o Prefeito do Rio não 59 

estava presente, pois houve falecimento de uma pessoa da família. Estavam presentes 60 

inclusive Anthony Garotinho, Rosinha e Clarissa Garotinho. Falou que fomos convocados 61 

para participar da manifestação que ocorrerá no dia 10 de novembro em defesa do Estado 62 

do Rio na distribuição dos royalties do Petróleo. Falou que não podemos dar as costas 63 

nesse momento e pediu aos Membros do Colegiado que ajudassem, convidando as 64 

pessoas para irem ao evento, pois é importante participarmos dessa campanha. O Prof. 65 

Marco Antônio falou que o CCH entregou o perfil que estava faltando para o concurso 66 

público para técnicos administrativos. Falou que haverá uma reunião com a CEPUERJ, 67 

que será responsável pela organização do concurso. O Prof. Henrique se colocou a 68 

disposição da comissão organizadora do concurso para tirar qualquer dúvida, pois não 69 

quer perder nenhuma vaga no CCTA. O Prof. Marco Antônio falou que entre os dias 5 a 9 70 

de dezembro estarão na UENF representantes da Empresa contratada que nos ajudará na 71 

elaboração do Planejamento Estratégico. O Reitor falou que será importante o 72 

envolvimento de toda comunidade acadêmica e o levantamento de todas as questões. 73 

Disse que é necessário ter quem nos oriente na elaboração do Planejamento. O Sr. 74 

Constantino falou que virá o coordenador e assessores da empresa que nos ajudarão na 75 

elaboração do Planejamento Estratégico e eles pediram dados de tudo que aconteceu 76 

desde a campanha para Reitor. Já estão com uma série de informações. Falou que é 77 

possível que até dezembro nos peçam mais detalhes, inclusive dos Centros. Disse que 78 

eles vão querer saber onde são os nossos gargalos, sendo importante sabermos o que 79 

acontece nos Centros, a situação dos laboratórios e, com isso, a liderança dos Diretores é 80 

muito importante. Sobre o concurso, falou que a UENF irá orientar o nosso concurso, 81 

definindo os critérios. O Prof. Marco Antônio falou que a UENF participará do concurso 82 

como supervisora. O Reitor falou que vários setores já possuem idéias, que poderão ser 83 

apresentadas para fazermos o Planejamento Estratégico. É importante pensar no que 84 

queremos para nossa Universidade. O Sr. Constantino falou que serão bem vindas as 85 

demandas dos setores, pois o Planejamento será elaborado de acordo com a nossa 86 

realidade. O Reitor falou que planejamento sem execução, é planejar o nosso fracasso. O 87 

Prof. Edson falou sobre as reuniões que serão feitas nos Centros, para passar 88 

informações sobre o Programa Ciência Sem Fronteiras. A idéia é reunir esses gestores 89 

para dar informações, tirar dúvidas e trocar idéias. Falou que a 1ª reunião será no CCH dia 90 

09/11, no CCTA 16/11, no CCT dia 22/11 e no CBB ainda será marcado. É importante 91 

passarmos a todos as idéias que temos e o nível de informação. É impossível participar de 92 
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um programa desses se todos não estiverem nivelados no mesmo grau de informação. A 93 

Profª. Adriana falou que não estará na reunião do CCH, pois estará em São Paulo, na 94 

reunião do CNPq, que também tratará do Programa Ciência Sem Fronteiras. O Prof. 95 

Edson falou que o COLAC apreciou uma proposta para Professor Visitante em sua última 96 

reunião e que sugeriu, e foi acolhida pelo COLAC, a formação de um grupo de trabalho 97 

composto por um professor de cada Centro, que sabem reconhecer o perfil de seus 98 

Centros. Falou que será encaminhada uma CI para os Diretores pedindo a indicação. O 99 

Reitor falou que temos professores que poderíamos contratar, porém não temos 100 

instrumentos. Precisamos ter uma flexibilidade para contratarmos esses professores que 101 

são uma sumidade. Disse que temos que ter cuidado para não banalizarmos o processo. O 102 

Sr. Constantino falou que gostaria de propor que se mantenha resolução para Professor 103 

Visitante. Falou que os quatro Diretores seriam as melhores pessoas para serem os 104 

representantes para o grupo de trabalho. O Prof. Paranhos falou que foi publicada a 105 

resolução CONSUNI 003/2011, sobre tramitação de convênios na UENF, que será 106 

encaminhada aos Diretores de Centro. Falou que está sendo discutido no Brasil um novo 107 

Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é fato muito importante e devemos 108 

estar presentes nessas discussões. Falou que haverá uma reunião importante no Rio de 109 

Janeiro na próxima semana, na qual estará presente representando a UENF. Passando ao 110 

item 4, o Reitor perguntou a todos se já enviaram suas sugestões para participarmos do 111 

PLOA, conforme apresentado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. O Prof. Vanildo 112 

falou que enviou um e-mail com o exemplo de como deve ser feita a sugestão para o 113 

PLOA. O Reitor falou que temos pouco tempo, mas é necessário participarmos, pois as 114 

universidades estaduais têm uma importância muito grande, pois têm um número maior de 115 

alunos no interior do que as universidades federais. O Prof. Vanildo falou que o exemplo 116 

enviado no e-mail da PROPPG é pontual, mas muito amplo. Falou que o documento será 117 

compilado até o dia nove de novembro, no fim do dia. Passando ao item 5, o Reitor falou 118 

sobre a convocação feita pelo Governador para participarmos da manifestação pró-119 

royalties. Disse que será um grande movimento em defesa dos royalties do petróleo e nós 120 

devemos estar presentes. Falou que o Governador decretou ponto facultativo para que 121 

haja maior participação de todos. Perguntou aos membros do colegiado de que maneira a 122 

UENF deveria proceder em uma situação política dessa amplitude. Após uma ampla 123 

discussão sobre o assunto, ficou definido que a Universidade deverá participar do evento. 124 

Será colocado ônibus a disposição dos servidores que queiram ir. O Sr. Constantino falou 125 

que em breve, no PES, teremos o capítulo governabilidade. Irão nos perguntar se estamos 126 

satisfeitos, se estamos seguros. Disse que a UENF precisa ser mais representativa, e 127 

precisamos projetá-la mais na sociedade. O Prof. Edson falou que a maneira da qual 128 

agiremos na manifestação, está resolvida, mas o assunto nos remeteu a uma discussão 129 

fundamental: qual é o caminho que a UENF deverá seguir no futuro, que apesar de ser 130 

uma Universidade pequena, tem participado sim de problemas sociais. A discussão é muito 131 

boa e a UENF é rica em potencialidade para participar desses eventos com a sociedade. 132 

Passando ao item 6, o Prof. Reginaldo falou sobre as festividades de fim de ano, que 133 

seria importante fazer uma festa de confraternização. O Reitor falou que já estão 134 

pensando em viabilizar uma festa, nem que seja por adesão na Villa Maria. O Prof. 135 

Gonçalo falou que seria interessante usarmos talentos da própria universidade. O Prof. 136 

Reginaldo falou sobre os funcionários que moram atrás da UENF, que estão sendo 137 

transferidos sem qualquer informação. Perguntou se alguém da Universidade tinha 138 
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informações sobre o assunto. O Reitor falou que as pessoas estão sendo retiradas de 139 

forma incorreta, pois estão sendo transferidas para outro lugar sem a menor explicação. 140 

Falou que a UENF não tem envolvimento com essas transferências, mas boatos estão 141 

sendo plantados. O Prof. Gonçalo perguntou sobre as compras que foram solicitadas. O 142 

Prof. Marco Antônio falou que por meio de licitação não temos mais tempo, pois houve 143 

atraso no envio das solicitações pelos Centros. Disse que iremos tentar adquirir através de 144 

Registro de preço, entretanto, salientou a dificuldade de entrega de produtos/equipamentos 145 

em tempo hábil pelas empresas ainda no corrente ano. Falou, sobre as notas fiscais, que 146 

os Centros deverão designar uma pessoa para receber os produtos. Com relação à 147 

compra de equipamentos, até o momento não temos informações sobre recurso extra, mas 148 

estamos em contato com a SEPLAG. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a 149 

todos e encerrou a reunião às 16horas e 47 minutos. 150 

 151 

          152 

     Prof. Silvério de Paiva Freitas                Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares    153 

                          Reitor                                                  Secretária ad hoc                                                         154 

 155 


