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ATA DA TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e onze, foi realizada, na sala de 5 

reuniões da Reitoria às 14 horas, a tricentésima septuagésima sexta reunião ordinária 6 

do Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – 7 

UENF, com as presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Silvério de Paiva Freitas – 8 

Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Antônio 9 

Teixeira do Amaral Júnior - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Ana Beatriz 10 

Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Alcimar das Chagas Ribeiro – Pró-Reitor de 11 

Extensão e Assuntos Comunitários em exercício; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza 12 

Filho – Diretor do CBB; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Sergio Arruda 13 

de Moura - Diretor do CCH; Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Prof. Marco 14 

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

Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Gustavo de Castro Xavier – 16 

Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Vanildo Silveira – Secretário Geral; Prof. Reginaldo 17 

da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Srª Iassanã Seixas do Amaral Pereira 18 

Soares – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 375ª 19 

reunião; 2- Informes; 3- CI CBB nº 192/2011 (expansão do SERCAS); 4- Situação de 20 

bolsa de alunos cotistas; 5- Planejamento Estratégico; 6- Assuntos Diversos. O Reitor 21 

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

colocou em apreciação a minuta da ata da 375ª reunião, sendo aprovada por 23 

unanimidade. Passando ao item 2, O Reitor falou sobre a reunião do Conselho Curador 24 

que foi realizada no último dia 18 aqui na UENF e que foi muito proveitosa, pois alguns 25 

membros conheciam pouco a universidade. Eles observaram que nos laboratórios por 26 

onde passaram as pessoas apresentaram o trabalho com entusiasmo. Disse que foi 27 

uma visita produtiva, onde puderam ter uma visão diferenciada da UENF. Falou que os 28 

Professores Amaral e Marco Antônio irão no dia 23 de novembro a audiência pública na 29 

ALERJ, que terá como tema “Análise e apresentação de emendas ao orçamento das 30 

UNIVERSIDADES ESTADUAIS, FAETEC (ensino superior) e CECIERJ”. Falou que não 31 

poderá ir, pois estará na reunião da ABRUEM em Brasília. Falou que no dia 30 de 32 

novembro haverá uma segunda etapa da reunião da ALERJ, na qual estará presente. 33 

Falou que foi agendada uma reunião com o Secretário de Planejamento Sergio Ruy, no 34 

dia 2 de dezembro no Rio de Janeiro, para apresentarmos nossas propostas. Falou que 35 

no dia 5 de dezembro começará a ser elaborado o Planejamento Estratégico, pediu a 36 

participação de todos. Falou sobre a festa de fim de ano, que está sendo organizada 37 

pela Profª. Ana Beatriz. A festa será por adesão, na Villa Maria. O Prof. Marco Antônio 38 

falou que houve uma reunião com o Centro de Produção da UERJ (CEPUERJ), que 39 

está organizando nosso concurso, e houve avanço na organização. Falou que está 40 

faltando a descrição de cargos do CCH. Ficou definido pela Comissão Organizadora que 41 

as provas terão um padrão só, e serão objetivas. Falou também sobre a avaliação do 42 

MEC, onde a UENF figura entre as 15 universidades de melhor avaliação no Brasil, 43 

segundo o Índice Geral de Cursos (IGC). Disse que a UENF tem o 14º melhor IGC 44 
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contínuo do Brasil e o 2º do Estado do Rio de Janeiro, segundo a avaliação do MEC. O 45 

Reitor falou que levou ao Conselho Curador o assunto sobre a possibilidade de fusão 46 

da UEZO, UERJ e UENF, que surgiu no meio acadêmico. Disse que mostrou aos 47 

membros a importância de nossa universidade, que é de grande qualidade. Falou que a 48 

UENF não quer expandir só em extensão, mas também melhorar na qualidade. Falou 49 

sobre o documento que foi entregue aos Membros do Conselho, onde mostra entre 50 

outros assuntos, dez razões para Expansão da UENF: 1) Preceito Constitucional; 2) 51 

Plano Orientador de Darcy Ribeiro; 3) Preceito Estatutário; 4) Garantia Legal para 52 

aumento da força de trabalho; 5) Papel da UENF no Desenvolvimento Regional; 6) 53 

Demanda da Região e apoio da Sociedade; 7) Papel social específico; 8) Compromissos 54 

assumidos em público; 9) Missão diante dos grandes empreendimentos; 10) A UENF 55 

está fazendo a sua parte. O documento expõe, também, a formação de recursos 56 

humanos na UENF, que atingiu os 18 anos de existência, com os seus cursos de 57 

graduação reconhecidos e bem avaliados pelo INEP/MEC. Disse que dezoito anos 58 

depois já estão sendo oferecidos 13 Programas de Pós-Graduação recomendados pela 59 

CAPES, sendo 10 programas recomendados em nível de Mestrado e Doutorado. O 60 

Prof. Edson falou que a UENF cumprirá sua função, no Norte e Noroeste Fluminense, 61 

pois é uma estrutura estável e com qualidade. Sobre a avaliação do MEC, falou que não 62 

é um evento específico, é a continuação de um trabalho. O Reitor falou que em termos 63 

de produtividade, na média somos muito mais produtivos que a UERJ. Falou que é um 64 

absurdo alguém pensar na possibilidade de fusão das três universidades. Falou sobre a 65 

reunião que houve com representantes da Universidade da Colômbia, quando foram 66 

propostas parcerias. Falou, sobre a feirinha da roça, que a UENF dará mais apoio aos 67 

produtores. O Prof. Edson falou que foi realizada no CCT a última das quatro reuniões 68 

realizadas com os Centros e a Comissão de Internacionalização. Falou que foi possível, 69 

assim, nivelar as informações e aprofundar a visão sobre as tarefas que temos que 70 

realizar. A etapa seguinte é vermos como será dada continuidade ao Programa de 71 

Internacionalização. A Profª. Ana Beatriz falou sobre o Edital que está aberto para 72 

Bolsas Sanduiche. Pediu aos professores que estimulem os alunos a se inscreverem, 73 

pois a UENF precisa participar. O Prof. Ronaldo falou que foi a um encontro na OAB no 74 

Rio de Janeiro, onde foi debatido o Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e 75 

Inovação. Disse que ficou impressionado com as instituições presentes. A OAB 76 

comentou sobre o aspecto legal e penal do Marco. Falou que foi uma reunião profícua. 77 

Comentou sobre o advogado Paulo Haus Martins, especialista em aspectos jurídicos de 78 

P&D, que é consultor de várias Universidades, para nos dar consultoria aqui na UENF. 79 

Informou que haverá um seminário nesta quinta, no SESI, promovido pela FIRJAN, onde 80 

estarão presentes vários Prefeitos. O Reitor pediu para quem for representar a UENF 81 

nesse evento, que fale aos Prefeitos sobre a questão da educação em todos os 82 

sentidos, desde a base até o Ensino Superior. Ressaltou que é interessante que a 83 

UENF esteja presente. O Prof. Ronaldo falou que no dia 29 de novembro haverá, aqui 84 

na UENF, o lançamento da GARANTINORTE, que oferecerá crédito às micro e 85 

pequenas empresas. Será um empreendimento inédito na cidade. O Prof. Gustavo 86 

falou sobre a obra de climatização do prédio P4, que foi iniciada na segunda-feira dia 87 

21, com verba do FINEP. A obra ampliará a capacidade elétrica. Falou sobre as obras 88 



     

 

 

                                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 

 

 

de passagens de nível, que estão começando a ser feitas pelo campus, que irão gerar 89 

alguns transtornos temporário no trânsito. Falou sobre a telefonia, que para ampliar 90 

linhas telefônicas é preciso que as mesmas sejam usadas exatamente para o que se 91 

destina, para não extrapolarmos a cota. O Prof. Reginaldo falou que no Hospital 92 

Veterinário algumas salas estão sem telefone, dificultando assim a comunicação. Falou 93 

que mandou uma CI a Prefeitura sobre duas linhas que foram retiradas do Hospital 94 

Veterinário e levadas para o almoxarifado, e vários equipamentos que foram transferidos 95 

sem autorização. O Prof. Gustavo falou que irá verificar o que aconteceu. O Reitor 96 

falou sobre o transporte, que nos últimos tempos aumentou muito o consumo de 97 

combustível. Falou que haverá critérios para o funcionamento do transporte. Disse que 98 

está sendo verificado que pessoas estão usando a estrutura da Universidade 99 

indevidamente. Disse que professores não querem esperar uns pelos outros, e resulta 100 

em 2 ou 3 carros serem colocados na estrada desnecessariamente, dificultando o 101 

transporte aqui dentro da cidade. O Prof. Reginaldo falou que a discussão era muito 102 

oportuna, pois tem projetos de extensão que não estão conseguindo transporte dentro 103 

do município. Falou que deve haver prioridade para projeto de extensão. O Reitor falou 104 

que devemos ter critérios para melhorar o funcionamento do transporte e acabar com os 105 

abusos, e que é importante estabelecer prioridades. O Prof. Gustavo falou que a partir 106 

do dia 30 de novembro teremos uma nova empresa fazendo a manutenção do campus. 107 

Falou que a empresa Otmitek ainda está fazendo alguns serviços até o final do mês. O 108 

COLEX definiu, após discussão sobre a questão da manutenção, que cada Centro 109 

deverá ter uma pessoa designada para fiscalizar o serviço e atestar a nota de 110 

serviço que for executado. O Prof. Sérgio falou que o Laboratório de Línguas 111 

funcionará, por enquanto, somente com inglês. Passando ao item 3, o Reitor leu a CI 112 

CBB nº 192, que encaminha solicitação de autorização de expansão do Setor de 113 

Etologia, Reintrodução e Conservação de Animais Silvestres (SERCAS). O Prof. 114 

Gonçalo falou que há necessidade de construir a outra parte do SERCAS, e que o 115 

projeto havia sido autorizado pelo LRMGA. Após discussão sobre o projeto, os 116 

membros do COLEX decidiram que o projeto deverá voltar aos Laboratórios, para 117 

que seja verificado se houve alguma modificação após a autorização do LRMGA, e 118 

assim decidam sobre o projeto a ser executado. Passando ao item 4, o Reitor leu a 119 

ata do dia onze de outubro, onde o Prof. Paulo Nagipe levou ao COLEX, pela primeira 120 

vez, o problema que surgiu com os alunos que são cotistas e que não precisam cumprir 121 

horas de trabalho. O Prof. Alcimar falou que fizeram uma nova consulta à Assessoria 122 

Jurídica e o parecer foi o mesmo: o aluno não precisa assinar folha de ponto e não 123 

precisa cumprir horas de trabalho. O Reitor falou que gostaria que o Prof. Paulo Nagipe 124 

averiguasse se está havendo algum equívoco na concessão de bolsas, para que 125 

medidas sejam tomadas. A Profª. Ana Beatriz leu um documento onde comprova que o 126 

aluno não é obrigado a cumprir horas, não precisa de folha de ponto e tem direito a 127 

receber a bolsa durante todo curso. Falou que a PROGRAD faz um acompanhamento 128 

da documentação que é gigantesca, seguindo normas que são adotadas. Falou que já 129 

houve caso de aluno apresentar uma conta de luz no valor de R$ 700,00 e ser 130 

reprovado, pois quem paga esse valor de conta de luz não pode ser carente. O Prof. 131 

Alcimar falou que será necessário mostrar ao aluno as vantagens de desenvolver um 132 
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trabalho dentro da universidade. O Prof. Sérgio falou que está havendo um 133 

esvaziamento nas Bolsas de Iniciação Científica, por causa da Bolsa de Cotas. Disse 134 

que não há mais monitores. A Profª. Ana Beatriz falou que estamos cumprindo a 135 

legislação, que não podemos criar regras, pois a lei não nos permite. O Reitor falou que 136 

a primeira providência a ser tomada será a retirada da folha de ponto. A segunda será 137 

providenciar, para o próximo ano, que os coordenadores de cursos se reúnam com os 138 

alunos, para que os estimulem e os motivem a participar mais da Universidade. O Prof. 139 

Gonçalo falou que seria interessante criarmos um adicional que estimule o aluno que 140 

merecer; cotista ou não. Passando ao item 5, ficou reforçado que começará a ser 141 

elaborado no 5 de dezembro o Planejamento Estratégico. Passando ao item 6, o Prof. 142 

Marco Antônio distribuiu aos membros do Colegiado um documento sobre cargos 143 

comissionados. Pediu aos Diretores que discutam sobre o assunto, já pensando na 144 

expansão da Universidade. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e 145 

encerrou a reunião às 16 horas. 146 

 147 

 148 

 Prof. Silvério de Paiva Freitas                       Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 149 

                  Reitor                                                                   Secretária ad hoc 150 

 151 


