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ATA DA TRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e doze, foi realizada na sala de reuniões 4 

da Reitoria, às 14 horas, a tricentésima septuagésima nona reunião ordinária do Colegiado 5 

Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as 6 

presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que 7 

presidiu a reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Carlos Maurício Fontes 8 

Vieira - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; Profª Ana Beatriz Garcia – 9 

Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão 10 

e Assuntos Comunitários; Profª Marília Amorim Berbert de Molina – Diretora do CBB em 11 

exercício; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Marcos Antonio Pedlowski - 12 

Diretor do CCH em exercício; Profª. Rosana Rodrigues – Diretor do CCTA em exercício; 13 

Prof. Marco Antônio Martins – Diretor Geral Administrativo. Compareceram como 14 

convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Gustavo de 15 

Castro Xavier – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos 16 

– Diretor de Administração de Projetos; Prof. Vanildo Silveira – Secretário Geral; Prof. 17 

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

Pereira Soares – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 378ª 19 

reunião; 2- Informes; 3- Questões pendentes; 4- Programação para 2012; 5- Relatório de 20 

Gestão (2011); 6- CT-Infra – FINEP; 7- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião 21 

agradecendo a presença de todos, deu boas vindas aos representantes dos Diretores de 22 

Centro. Desejou um Feliz Ano Novo aos Membros do Colegiado, falando dos desafios para 23 

o ano de 2012 e das grandes perspectivas. Passando ao item 1, o Reitor colocou em 24 

apreciação a minuta da ata da 378ª reunião, sendo aprovada por unanimidade. Passando 25 

ao item 2, o Reitor falou sobre a reunião que participou na FAPERJ, onde encontrou com 26 

o Presidente Ruy Garcia Marques; informou que foi à uma reunião na SEPLAG onde 27 

esteve com o Secretário Sergio Ruy Barbosa Guerra Martins; falou que foi realizado 28 

pagamento de dividas trabalhistas atrasadas a quem tinha direito; falou sobre a 29 

consolidação da equiparação do auxílio creche e alimentação à UERJ, disse que houve um 30 

equívoco na folha de pagamento em relação ao auxílio creche para o próximo mês, mas 31 

que será resolvido e será pago integralmente na folha de fevereiro; sobre a DE disse que 32 

está em discussão o alinhamento com a UERJ e UEZO; informou que participou de reunião 33 

no Palácio Laranjeiras no lançamento do programa da FAETEC, onde estavam presentes o 34 

Presidente da FAPERJ, Ruy Garcia Marques, o Secretário de Ciência e Tecnologia, 35 

Alexandre Aguiar Cardoso, o Governador Sérgio Cabral e várias autoridades; falou que 36 

houve duas reuniões do Conselho Curador (dezembro de 2011 e janeiro de 2012); falou 37 

sobre a visita que fez junto com a Profª Ana Beatriz Garcia a São Francisco de Itabapoana, 38 

onde será implantado um curso de Química via CEDERJ; falou sobre a reunião que houve 39 
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na EMUT de Campos dos Goytacazes para tratar do trânsito em frente da UENF, que 40 

coloca em risco os alunos e traz prejuízo em relação à cerca que sempre é afetada e 41 

informou  que está sendo agendada uma reunião com Secretário de Obras da Prefeitura de 42 

Campos dos Goytacazes, para tratar do mesmo assunto; falou que a UENF recebeu uma 43 

equipe do IPEAFRO (Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros) do Rio de Janeiro, 44 

que desenvolve atividades relacionadas com a população negra e fará um evento aqui em 45 

março, que deverá durar uma semana. O evento será realizado em conjunto com a UENF, 46 

Prefeitura de Campos e o IPEAFRO. O Prof. Edson falou que o Programa de 47 

Internacionalização está caminhando com abertura de editais de bolsas sanduiche. Falou 48 

sobre o convênio com a UFRJ e o campus da UENF de Macaé, que está em andamento. A 49 

motivação inicial servirá para cooperação entre as Universidades na área de engenharia. O 50 

convênio já foi assinado pelo Reitor Levi da UFRJ, o documento deverá chegar aqui em 51 

breve, para assinatura do Prof. Silvério. Será um convênio guarda-chuva, qualquer grupo 52 

de qualquer área poderá apresentar termo aditivo. A Profª Ana Beatriz falou que tivemos 53 

8614 inscrições no SISU para os cursos de graduação da UENF. Foram 1400 inscrições a 54 

mais que no ano passado. Houve 420 inscrições para o curso de Administração Pública. O 55 

curso de Engenharia Civil foi mais concorrido, porém outras engenharias também estão 56 

muito disputadas. A menor concorrência é no curso de Ciências Biológicas, que oferece 57 

mais vagas. Passando ao item 3, o Reitor falou que estão sendo implementadas a 58 

Agência de Inovação, a Escola de Extensão, Diretoria de Informação e Comunicação e a 59 

Assessoria de Assuntos Internacionais. O Prof. Marco Antônio falou que a empresa 60 

responsável pelo concurso para técnicos, a CEPUERJ, está na fase de elaboração do 61 

edital do concurso e fazendo consultas aos órgãos de direito. Quanto ao Restaurante 62 

Universitário, à licitação será no dia 14 de fevereiro. A Assessoria Jurídica fez uma análise 63 

mais detalhada do documento, por isso a licitação foi suspensa em dezembro. Com todas 64 

as situações resolvidas, a licitação está marcada para fevereiro, a obra está prevista para 65 

durar 8 meses. O Prof. Gustavo falou que o projeto de acessibilidade está em andamento. 66 

Praticamente 40% das obras estão concluídas. O problema do barulho da obra vem 67 

causando certo atraso, pois os professores reclamam por atrapalhar as aulas. O Prof. 68 

Edmilson perguntou sobre o problema de climatização no P5, nos gabinetes e 69 

laboratórios. O Prof. Gustavo falou que o problema acontece por dificuldade na 70 

transmissão de energia e não na alimentação interna. Falou que está sendo feito ajuste no 71 

orçamento e acredita que dentro de 2 a 3 meses será iniciada a obra no P5. A Profª. 72 

Marília falou sobre o problema de vazamento de água de chuva que houve no P4, em seu 73 

laboratório, no período de férias. Comentou que vários documentos foram molhados, 74 

muitos de forma irrecuperável. Pediu que fosse feito um trabalho de prevenção. O Prof. 75 

Gustavo falou que está sendo feito um projeto executivo de prevenção, impermeabilização 76 

das lajes O Reitor falou que o problema de climatização, afeta a qualidade de vida e o 77 

desempenho no trabalho. Falou que será feito o que for necessário, dentro do possível, 78 

para que o problema seja resolvido. O Prof. Edmilson falou que deveria ser criado o cargo 79 
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de zelador de Centro. O Reitor falou que a idéia é boa, porém seria preciso aprovação do 80 

CONSUNI, da ALERJ e do Governo do Estado. Passando ao item 4, o Prof. Marco 81 

Antônio fez uma explanação sobre a proposta orçamentária para 2012. Durante a 82 

discussão do orçamento com os membros do Colegiado, ficou definido que será feita uma 83 

reunião com Diretores dos Centros, para estabelecer critérios para uso do orçamento nos 84 

Centros. O material apresentado será encaminhado por e-mail aos Diretores. O Reitor 85 

falou que o orçamento para este ano é bastante favorável. Pediu que os Centros fizessem 86 

seus pedidos de obras, com projetos bem feitos para que possamos fazer licitações e, 87 

assim, os projetos serem viabilizados de maneira mais rápida. Falou que se os pedidos de 88 

compras não forem feitos dentro do prazo determinado o recurso será cedido a outros 89 

setores. Passando ao item 5, o Prof. Constantino informou aos membros do Colegiado 90 

que a Reitoria está organizando o Relatório de Gestão 2011. Salientou que aceita 91 

sugestões até o dia 29 de fevereiro (quarta-feira). Passando ao item 6, o Prof. Carlos 92 

Maurício falou que o edital FINEP foi lançado dia 23/12/2011. O prazo para apresentar o 93 

projeto final será dia 1º de março. Os subprojetos já estão sendo trabalhados. Falou que 94 

está marcada uma reunião com Diretores de Centro e os coordenadores de todos os 95 

subprojetos, no dia 23 de janeiro às 14hs. Passando ao item 7, o Prof. Gustavo pediu que 96 

os Centros enviem o levantamento dos resíduos químicos a Prefeitura do Campus. O Prof. 97 

Edmilson falou que no ano de 2008 foi vítima de uma denúncia de plágio, por causa do 98 

sabonete repelente da dengue. A pessoa o denunciou em vários lugares. O Prof. 99 

Edmilson disse que moveu uma ação judicial para apuração da denúncia. No dia 10 de 100 

dezembro de 2011 saiu o resultado da sentença: a pessoa que o acusou foi condenada a 101 

pagar uma indenização de R$ 20.000,00 por danos morais, terá que se retratar em todos 102 

os lugares e com todas as pessoas com quem ele difamou o Prof. Edmilson, e ainda terá 103 

que pagar todas as custas do processo. O Reitor colocou a Assessoria de Comunicação a 104 

disposição do Prof. Edmilson para que ele possa divulgar a decisão da justiça. Nada mais 105 

havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 15 horas e 49 106 

minutos. 107 
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