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ATA DA TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos vinte e nove 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 sétima 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. Carlos Maurício Fontes Vieira - Pró-Reitor de 9 

Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de 10 

Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 11 

Comunitários; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. Edmilson 12 

José Maria – Diretor do CCT; Prof. Sergio Arruda de Moura - Diretor do CCH; Prof. 13 

Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Srª. Ellen Holder da Cruz Almeida – Diretor 14 

Geral Administrativo em exercício. Compareceram como convidados: Sr. Antonio 15 

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

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

Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. Derval Soares Rodrigues – Assessor 18 

da Prefeitura; Sr. Marcelo Viana Pacheco; Sr. Carlos Gustavo Sarmet Moreira Smiderle; 19 

Srª Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte 20 

pauta: 1- Aprovação da ata 376ª reunião; 2- Informes; 3- CT-Infra/FINEP; 4- Critérios 21 

para uso de transporte; 5- Fiscalização de serviço de manutenção; 6- Assuntos 22 

Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao 23 

item 1, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 376ª reunião, sendo 24 

aprovada por unanimidade. Passando ao item 2, O Reitor falou sobre o Edital FAPERJ 25 

- Programa “Jovem Cientista do Nosso Estado – 2011”, onde três professores foram 26 

contemplados: Carlos Maurício Fontes Vieira, Nádia Rosa Pereira e Olney Vieira da 27 

Motta. No Edital FAPERJ – Programa “Cientista de Nosso Estado”, onde dezessete 28 

professores foram contemplados: Ana Paula Madeira Di Benedito, Antônio Teixeira do 29 

Amaral Júnior, Carlos Eduardo de Rezende, Fábio Lopes Olivares, Helion Vargas, 30 

Henrique Duarte Vieira, Hernán Maldonado Váquez, Leandro Rabello Monteiro, Luciano 31 

Pasqualoto Canellas, Maria Clara Caldas Bussiere, Messias Gonzaga Pereira, Pedro 32 

Amorim Berbert, Renato Augusto DaMatta, Ricardo Enrique Bressan-Smith, Rosana 33 

Rodrigues, Sérgio Neves Monteiro e Telma Nair da Silva Santana. Justificou a ausência 34 

do Prof. Edson, que está em viagem científica ao México. Falou sobre a primeira etapa 35 

da Audiência Pública que houve na ALERJ no dia 23, onde o Prof. Marco Antônio e o 36 

Prof. Amaral foram representando a UENF. Falou que ele e o Sr. Constantino irão à 37 

segunda etapa da Audiência Pública, que será realizada no dia 30, onde apresentarão 38 

propostas da UENF. Falou que foi a reunião da ABRUEM em Brasília, onde teve contato 39 

com o Deputado Chico D’angelo, que falou sobre a compra de um veículo, para que 40 

possamos dar mais apoio a Feira do Pequeno Produtor Rural. Na reunião da ABRUEM, 41 

foi falado sobre alguns Editais do Programa Ciência Sem Fronteiras que serão abertos 42 

para Alemanha, Inglaterra e França em dezembro, e para outros países em janeiro. 43 

Pediu aos Professores e Pró-Reitores, que fiquem atentos aos editais. Falou que Prof. 44 
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Logullo está Belo Horizonte, participando do I Congresso Mineiro de Ensino Superior, 45 

que tem como objetivo aprimorar o entendimento do Plano Nacional de Educação, 46 

Integração da Educação Básica com a Educação Superior, Internacionalização da 47 

Educação Superior, Educação a Distância e Pesquisa, Extensão e Inovação. Falou que 48 

o Prof. Logullo fará um relatório, sobre o evento no próximo COLEX. O Prof. Vanildo 49 

falou sobre a programação do Planejamento Estratégico Situacional (PES), que precisou 50 

ser adiada para semana do dia 12 a 16 de dezembro, a pedido dos consultores. Falou 51 

que a presença de todos é primordial. Explicou a todos como será organizada a 52 

semana, pediu que os Centros se organizassem para que, os consultores possam ser 53 

atendidos prontamente quando forem solicitadas informações. O Reitor falou sobre a 54 

importância da colaboração de todos na elaboração do PES, pediu aos Diretores que 55 

priorizem a participação no PES, para que não haja prejuízo para ninguém. O Sr. 56 

Constantino falou que o adiamento foi absolutamente necessário. Tem um Pré 57 

Planejamento Estratégico, que não ficou pronto a tempo. Pediu a colaboração de todos. 58 

Falou que por recomendação dos consultores, os gestores deverão participar das 59 

reuniões e não os assessores. O Reitor falou que é importante pararmos e vermos as 60 

prioridades dos Centros. Falou que no final do PES, teremos um bom material para 61 

fazermos o Plano de Desenvolvimento Institucional. O Reitor falou que será definida 62 

uma estratégia de ação de cada Centro. O Sr. Constantino falou que será observado 63 

onde estão os problemas, depois será definido o que fazer para resolver os problemas e 64 

o prazo para que isso aconteça. Precisamos apontar caminhos e estabelecer metas. 65 

Falou que a UENF está muito bem vista no cenário entre as universidades, pois somos 66 

a segunda melhor entre as universidades estaduais e a décima quarta no país. Falou 67 

que foi a reunião do FORERJ foi muito interessante, pois são universidades públicas, 68 

particulares e as universidades militares. É um bom Fórum, pois temos informações do 69 

universo que nos cerca. Disse que em toda reunião, o Presidente do FOREREJ o Prof. 70 

Cândido Mendes, procura levar um Ministro. Dessa vez estava lá o Ministro da Defesa 71 

Celso Amorim que expôs a filosofia do Ministério, que tem um conceito de cidadania e 72 

meio ambiente, que são integrados em algo maior. O grande objetivo da reunião foi o 73 

Programa de Internacionalização. O Sr. Constantino falou há uns dois anos o Prof. 74 

Cândido Mendes insinuou que gostaria de realizar uma reunião do FORERJ aqui em 75 

Campos. Nós fizemos o convite ao Prof. Cândido que se comoveu, falou que deverá ser 76 

realizada no primeiro semestre de 2012. O Prof. Gustavo falou que renovou contrato 77 

com as empresas de vigilância e limpeza. Falou que haverá mudança no quadro de 78 

funcionários da Prefeitura. O Derval irá para FENORTE e virá de lá, o Marcelo para 79 

UENF. O professor Gustavo, agradeceu ao Derval o trabalho realizado junto com ele 80 

nos cinco meses. O Reitor falou que alguns funcionários estão sendo trazidos da 81 

FENORTE. Agradeceu ao Derval o trabalho realizado na UENF e deu boas vindas ao 82 

Marcelo que está chegando. O Prof. Paulo Nagipe falou que participou do 30º Encontro 83 

Nacional do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação 84 

Superior que foi realizado no Rio Grande do Sul nos dias 6 e 7 de novembro. Falou 85 

sobre a viagem que fez a Salvador, junto com o Prof. Alcimar das Chagas Ribeiro e o 86 

Prof. Luis Humberto Castillo, onde participaram da Missão para Transferência de 87 

Tecnologia da Suíça. São tecnologias que poderão ser aplicadas a vários setores. 88 
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Poderão ser testada, por exemplo, nos projetos de extensão da UENF nos setores de 89 

agropecuária. Falou que estão querendo trazer para UENF a Exposição Afro-Brasileira, 90 

talvez em abril de 2012, a exposição tem apoio do Governo Federal. Falou que teve a 91 

oportunidade de ver, durante o encontro com os pesquisadores e empresários, como a 92 

UENF está bem vista no Brasil e no exterior, é bem conceituada em várias áreas. Falou 93 

que foi procurado por um grupo de empresários, que demonstraram interesse em fazer 94 

um intercâmbio com a Extensão da UENF. O Reitor leu o Ofício 252/2011 da ABRUEM 95 

que será enviado ao Ministro da Educação Fernando Haddad, o documento foi 96 

elaborado com sugestão de várias câmaras. O documento fala sobre a ABRUEM, que 97 

congrega 41 instituições públicas de ensino superior, estaduais e municipais, 98 

distribuídas em 22 Estados, sendo, ao todo cerca de 700.000 alunos matriculados, o 99 

equivalente a 50% da rede pública do ensino superior brasileiro, 2.234 cursos de 100 

graduação e 111.290 alunos de pós-graduação, matriculados em seus 788 programas 101 

de mestrado e 521 programas de doutorado recomendados pela CAPES, 26 hospitais 102 

de ensino/universitário, com mais de 5.000 leitos para o SUS, 13 hospitais veterinários, 103 

69 estruturas odontológicas, 376 campi avançados, 170.000 alunos à distância, 104 

aproximadamente 5.000 projetos de extensão. Passando ao item 3, O Prof. Carlos 105 

Maurício falou, que ficou determinado que os Centros entregassem na reunião o projeto 106 

FINEP. Os Diretores entregaram os projetos que deverão ser finalizados em 2012. O 107 

Prof. Gonçalo falou que os Diretores cumpriram o que foi determinado no colegiado, de 108 

forma que os trabalhos ficaram mais fáceis de ser finalizados, pois houve uma 109 

elaboração prévia. Falou que será importante mantermos os prazos em dia. O Prof. 110 

Edmilson falou que devemos estipular datas, para o preenchimento de documentos 111 

para finalizarmos o projeto. A PROPPG deverá estipular datas com as equipes dos 112 

Centros, para que se preparem na hora de finalizar o documento. O Prof. Carlos 113 

Maurício falou que será feita uma programação, que será enviada aos Diretores. O 114 

Prof. Sérgio falou que o CCH, precisará de uma Planta para adequar novos projetos. O 115 

Prof. Gustavo falou que seria interessante o prof. Sérgio agendar uma reunião com 116 

Gabriel (engenheiro da prefeitura), para discutir sobre a nova Planta. O Reitor falou da 117 

importância de finalizarmos as obras e os projetos. Falou que há projetos que estão 118 

parados há seis anos, que precisam ser terminados. Passando ao item 4, o Reitor falou 119 

que precisamos definir critérios, para melhorarmos o funcionamento do transporte. O 120 

Prof. Gustavo distribuiu um documento com alguns critérios, para que os Membros do 121 

Colegiado analisassem. Falou que o transporte tenta atender a todos, mas que chega a 122 

30 agendamentos de veículos por dia, sendo que um dia desses chegou ao pico de 70 123 

agendamentos. Falou que nossos recursos são limitados, há limitação de combustível 124 

também. Por isso a necessidade de criarmos critérios, para não termos quatro carros 125 

indo para o mesmo lugar, no mesmo dia, com apenas uma pessoa em cada carro. 126 

Temos que tomar decisões para priorizarmos a utilização do veículo. A Profª. Ana 127 

Beatriz elogiou o trabalho do transporte, que no caso é uma grande usuária. Falou que 128 

achou interessante estabelecer critérios, porém a EAD tem vários Pólos que precisam 129 

ser atendidos, além de também trazer recursos para UENF. Pediu que a EAD também 130 

entre como prioridade no documento. O Prof. Gonçalo falou que é importante definir 131 

prioridades para evitar atritos e abusos. Falou que alguns grupos de pesquisa, têm 132 
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trabalho extra campo e precisam ser atendidos. No momento que ficar escasso o 133 

transporte, os pesquisadores poderão sair prejudicados. Durante a discussão sobre os 134 

critérios a serem definidos para o transporte, o Prof. Silvério se ausentou da reunião 135 

para atender um telefonema do Secretário de Estado às 16h15min e retornou às 136 

16h29min. Durante sua ausência determinou que o Prof. Sérgio presidisse a reunião. Os 137 

Membros do colegiado discutiram sobre os critérios que deverão constar em documento, 138 

sobre as situações que hoje se apresentam que estão interferindo no funcionamento do 139 

transporte, e decidiram que o assunto continuará a ser discutido no próximo COLEX, 140 

com a presença do Assessor do Transporte Jorge Luiz Tavares Gióia. Passando ao 141 

item 5, o Prof. Gustavo falou que são feitos 100 pedidos de manutenção por semana, e 142 

não temos fiscais para atender todos os pedidos. Ficou definido após discussões 143 

sobre o assunto, que o solicitante do serviço ou o chefe da unidade assinará a 144 

ordem de serviço, colocará a matrícula e dirá no documento se o serviço foi 145 

realizado de maneira adequada. Também ficou definido, que o Prof. Gustavo 146 

mandará uma CI, para que todos tenham informações, de como deverão agir, para 147 

assim ajudar no setor de manutenção. O Prof. Gustavo pediu que os Laboratórios 148 

que estão fazendo obras com recursos próprios, avisem a Prefeitura do Campus, para 149 

que não tragam prejuízo para universidade com instalações que não estão de acordo. O 150 

Prof. Constantino falou que há uma resolução do COLAC, que proíbe que pessoas não 151 

autorizadas executem serviços dentro Campus. Nada mais havendo a tratar, o Reitor 152 

agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas e 36 minutos. 153 

 154 

 155 

 Prof. Silvério de Paiva Freitas                       Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 156 

                  Reitor                                                                         Secretária ad hoc 157 
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