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ATA DA TRICENTÉSIMA OCTAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

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

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

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

presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor, que 7 

presidiu a reunião; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Antonio 8 

Teixeira do Amaral Junior - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Paulo Roberto 9 

Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Profª Marília Amorim 10 

Berbert de Molina – Diretora do CBB em exercício; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do 11 

CCT; Prof. Sérgio Arruda de Moura - Diretor do CCH; Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor 12 

do CCTA; Prof. Marco Antônio Martins – Diretor Geral Administrativo. Compareceram como 13 

convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Sr. Luiz Gabriel 14 

Sarmet Moreira Smiderle – representando o Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Vanildo 15 

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

Veterinário; Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira – Assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa e 17 

Pós-Graduação; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da 18 

seguinte pauta: 1- Colação de grau em separado; 2- Aprovação da ata 379ª reunião; 3- 19 

Informes; 4- Atualização sobre CT-Infra – FINEP 2011; 5- Regimento Interno da Escola de 20 

Extensão; 6- Assuntos Diversos. O Prof. Edson iniciou a reunião agradecendo a presença 21 

de todos. Passando ao item 1, o Prof. Edson informou que a colação de grau em 22 

separado será realizada em outra data em função de não ter sido completada a tramitação 23 

do processo. Passando ao item 2, o Prof. Edson colocou em apreciação a minuta da ata 24 

da 379ª reunião. O Prof. Henrique disse que não estava presente na reunião, mas leu a 25 

ata. Indagou sobre a questão do Plano Diretor de Obras, que havia sido debatido 26 

anteriormente. O Prof. Edson disse que a intenção é que tenhamos o referido Plano. O 27 

Prof. Vanildo disse que o CCTA foi o único que entregou a relação de obras e foi 28 

solicitado aos demais Centros que também o fizessem. O Prof. Marco Antonio disse que 29 

são informações de obras já iniciadas e que não tinham mais recursos para serem 30 

finalizadas. O Sr. Constantino disse que há orientação central da Reitoria para ultimar as 31 

obras em andamento, para prepararmos estratégias para definição das mesmas. O Prof. 32 

Marco Antonio disse que precisamos estabelecer um prazo para o encaminhamento 33 

destas informações. A ata da 379ª reunião foi aprovada. O Prof. Marco Antonio solicitou 34 

que fosse incluído na pauta o orçamento 2012. A solicitação foi aprovada, ficando 35 

“Orçamento 2012” como item 6 e “Assuntos diversos” passando a ser o item 7 da pauta. 36 

Passando ao item 3, o Prof. Edson informou que o auxílio-creche passou para R$ 600,00, 37 

equiparando com o valor pago pela UERJ, mas houve um erro este mês, já reconhecido 38 

pelo Governo do Estado, e virá R$ 400,00, que era o valor antigo pago pela UERJ. Disse 39 



     

 

 

                                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 

 

 

que o auxílio-alimentação passou para R$ 400,00. Disse que é uma notícia boa para todos 40 

nós, principalmente para aqueles que recebem salário mais baixo. O Prof. Vanildo disse 41 

que já discutimos em reuniões do COLEX sobre a problemática dos cachorros soltos no 42 

campus da UENF. Disse que foram discutidas soluções, mas ainda sem implementação. 43 

Fez a leitura de documento recebido do Prof. Antonio Peixoto Albernaz, onde informa que 44 

os cães foram devidamente examinados clinicamente e laboratorialmente, everminados, 45 

vacinados e identificados com coleiras apropriadas, as fêmeas são esterilizadas e os 46 

machos também serão. O Prof. Vanildo disse que a questão é que o problema não 47 

acabou, pois os cães continuam soltos no campus. O Prof. Reginaldo disse que causa 48 

estranheza este tipo de procedimento na UENF. Disse que em determinado período o Prof. 49 

Paulo Maia, então Diretor da Prefeitura da UENF, solicitou o recolhimento dos animais, 50 

com o custo de R$ 600,00 por animal. Disse que o Colegiado do Hospital Veterinário votou 51 

por não acolher este procedimento e o processo não foi à frente. Disse que como Chefe do 52 

Hospital Veterinário, foi procurado por estudantes que solicitaram que atestasse a 53 

sanidade dos animais, para que não fossem recolhidos pelo CCZ. Disse que não se 54 

responsabilizaria por estes animais, pois eles podem adquirir doenças a qualquer tempo. 55 

Alertou que futuramente teremos um depósito de animais abandonados na UENF. Disse 56 

que a responsabilidade por estes animais não é do Hospital Veterinário, mas sim do 57 

professor que assinou tal documento. O Prof. Edson disse que o professor minimizou a 58 

situação, mas a responsabilidade da UENF não para por aí. Disse que precisamos verificar 59 

para onde enviar tais animais. O Prof. Henrique sugeriu um prazo para os animais serem 60 

adotados fora do campus e depois disso solicitar ao CCZ que recolha os mesmos. O Prof. 61 

Edson disse que podemos emitir uma nota à comunidade sobre a impossibilidade de 62 

manter os animais soltos no campus da UENF. O Prof. Edmilson informou que no dia 27 63 

de janeiro participou de reunião no Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP/Rio) da 64 

Secretaria de Estado da Casa Civil, quando receberam informações sobre a atuação do 65 

Governo do Estado em questões relacionadas às verbas parlamentares federais. Disse 66 

que se houver necessidade, e demanda da Universidade, o EGP/Rio está à disposição 67 

para nos ajudar. O Prof. Edson informou que haverá um seminário no dia 1º de março, 68 

organizado pela Casa Civil, e acredita que esta questão colocada pelo Prof. Edmilson 69 

deverá estar inserida. O Prof. Amaral informou sobre o Programa de Pesquisador 70 

Visitante do Exterior da CAPES, cujo edital tem prazo de submissão até o final do ano. 71 

Solicitou que as Diretorias de Centro se envolvam e estimulem a participação. Disse que é 72 

uma ferramenta muito importante para nós e estamos vivendo um cenário econômico que 73 

facilita a vinda de pesquisadores do exterior. O Prof. Edson informou que no caso de 74 

atuação por três meses o pesquisador só receberá quando retornar ao seu país, em conta 75 

aberta por lá. O Sr. Constantino distribuiu aos membros do COLEX o calendário de 76 

reuniões dos Colegiados da UENF em 2012. Solicitou que nos esforcemos para cumprir o 77 

calendário e que os titulares, sabendo da impossibilidade de comparecimento a alguma 78 

reunião, acionem seus suplentes. Chamou a atenção para o fato de que as reuniões do 79 
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Conselho Universitário este ano acontecerão às 9 horas, em função da possibilidade de 80 

algumas vezes ser necessário prolongar a reunião para o período da tarde. A Profª Ana 81 

Beatriz informou sobre a convocação para matrícula da segunda chamada do SiSU. Disse 82 

que na primeira chamada preenchemos 50% das vagas. Disse que este número, embora 83 

pareça baixo, é alto. Disse que a intenção é que até o início de março todas as vagas 84 

estejam preenchidas. Passando ao item 4, o Prof. Amaral disse que observamos como 85 

positivo termos trabalhado com antecedência no CT-Infra. Disse que no contato com os 86 

Diretores não foi lavrada ata, mas podemos emitir documento para ficar registrado em 87 

nossos anais. Disse que a orientação é que não impactemos muito com obras. Disse que é 88 

importante caminharmos na lista de equipamentos aprovados no COLEX, mas é 89 

importante que os mesmos tenham sintonia com os subprojetos. Disse ficar preocupado 90 

com o prazo de 10 de fevereiro para finalização das plantas. Disse que gostaria de pelo 91 

menos uma semana antes do prazo final de submissão para analisarmos se não há 92 

pendências no projeto. O Prof. Edmilson disse que é importante não deixarmos para 93 

última hora, mas a Prefeitura da UENF solicitou prazo para entregar a documentação em 94 

tempo hábil. O Sr. Gabriel disse que o prazo do dia 10 de fevereiro foi o que a Prefeitura 95 

solicitou ao CCT. Avaliou que este prazo já foi um avanço em relação aos anos anteriores. 96 

O Prof. Carlos Maurício disse que a meta é enviar o formulário em 17 de fevereiro. Disse 97 

acreditar que até o final desta semana os formulários estejam todos preenchidos. 98 

Passando ao item 5, o Prof. Nagipe disse, sobre o Regimento Interno da Escola de 99 

Extensão, que durante três reuniões da Câmara chegaram a esta minuta. Informou que a 100 

Escola de Extensão já começou com o pé direito, pois projeto submetido à Empresa 101 

Queiroz Galvão, que dependia de parecer da ANEEL, recebeu parecer positivo. Disse que 102 

a ANEEL aprovou o projeto este mês. Disse que é um projeto de extensão relacionado às 103 

energias renováveis e que envolvem três Centros. Disse que ainda não conseguimos 104 

incluir o CCH. Disse que serão cursos para os trabalhadores agrícolas, na área de 105 

biodigestor. Disse que o regimento foi baseado na Resolução da Escola de Extensão. Fez 106 

uma explanação sobre o Regimento Interno da Escola de Extensão. O Prof. Edson falou 107 

da satisfação pelo projeto com a Queiroz Galvão, que é bom para todos e motivará novos 108 

projetos. Disse, quanto à minuta, que uma questão é como os recursos entram na 109 

Universidade e como ele é disponibilizado. Disse que o fundo de extensão é importante por 110 

não termos autonomia financeira, possibilitando que façamos política de investimentos com 111 

nossos recursos, financiando projetos internos muito bons que não tenham condições de 112 

captação de recursos externos. O Prof. Marco Antonio considerou que não seja atribuição 113 

do COLEX, mas sim do COLAC e CONSUNI regulamentar este regimento. O Prof. Edson 114 

disse que envolve captação de recursos extra-orçamentários e não há questões 115 

exclusivamente acadêmicas. Disse que para regulamentar este regimento precisamos de 116 

visão mais ampla, devido à definição nítida das atribuições mínimas dos nossos 117 

professores. Disse para verificarmos em outras instituições onde já há implantação. 118 

Sugeriu um regulamento mais enxuto, contendo os cursos, os clientes, treinamentos, o que 119 
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paga e o que não paga e regulamentando participação dos professores. O Sr. 120 

Constantino disse considerar que a minuta deve ter uma análise mais consubstanciada. 121 

Sugeriu que cada membro aqui faça uma observação mais elaborada e que em duas ou 122 

três reuniões o assunto retorne a pauta com as propostas. O Prof. Edson solicitou que ao 123 

analisarem a minuta seja verificado o que a UENF quer da Escola de Extensão. A Profª 124 

Marília solicitou um prazo maior para analisar, pois hoje está substituindo o Diretor do 125 

Centro. O Prof. Edson disse acreditar que em 06 de março já poderemos trazer as 126 

sugestões. Passando ao item 6, o Prof. Marco Antonio disse, sobre o orçamento, que em 127 

relação a 2011 as solicitações que ainda não foram atendidas estão sendo adquiridas 128 

agora. Disse que para 2012 a ordem de grandeza dos recursos é de 4,9 milhões de reais 129 

para os Centros, para custeio e investimento. Disse que deverá ser dividido entre os 130 

Centros e há, também, a questão do Hospital Veterinário, além do campus de Macaé. 131 

Disse que há um programa de trabalho para a expansão em Macaé, onde constam 200 mil 132 

reais. Disse que dos 4,9 milhões de reais precisamos verificar o valor para a Graduação e 133 

sugeriu 600 mil reais, conforme ocorreu ano passado. Sugeriu, também, 200 mil reais para 134 

o Hospital Veterinário, que é o mesmo valor que consta no orçamento para o campus 135 

Macaé. Disse que ficariam 4,1 milhões de reais para rateio entre os Centros. Disse que 136 

para aquisição de material de consumo e equipamentos estamos estabelecendo prazo até 137 

30 de abril aos Centros e que os pedidos sejam encaminhados já consolidados. Disse que 138 

nos disponibilizaremos em ir aos Conselhos de Centro para dar as devidas explicações 139 

para as consolidações. Fez a distribuição de manual com procedimentos relativos a pronto 140 

pagamento. Disse que o Diretor de Centro pode definir onde os recursos do Centro serão 141 

aplicados, mas deverão informar à DGA. Informou que dos recursos 208 mil reais são para 142 

aquisição de rações, além de contrato de 1,36 milhões de reais, relativo a dois anos, para 143 

aquisição de gases. O Sr. Constantino disse que houve ano que tivemos apenas 300 mil 144 

reais para serem divididos pelos Centros. Disse que depois fomos evoluindo, mas 145 

apanhamos bastante até chegarmos a um consenso mínimo para chegar a um critério de 146 

divisão. Disse que nos critérios em vigor hoje há porcentagens para divisão, como pelo 147 

número de alunos, de professores, produtividade, etc. Defendeu que deve haver cuidado 148 

caso sejam modificados os critérios. Disse que os Centros devem reconhecer que, além 149 

dos recursos apresentados, eles são atendidos também com os recursos disponibilizados 150 

para a Administração e Prefeitura, que atuam também para eles. Sugeriu reunião técnica 151 

do Prof. Marco Antonio com os Centros. Disse que a idéia é estabelecer prioridade e 152 

adquirir produtos que abranjam várias pessoas. O Prof. Marco Antonio sugeriu que no 153 

meio do ano reavaliemos, porque pode haver contingenciamento ou suplementação. O 154 

Prof. Edson falou do ganho com a descentralização, com os Centros administrando um 155 

valor maior de recursos. O Prof. Henrique indagou se o Centro pode elaborar critérios 156 

para utilização dos recursos. O Prof. Marco Antonio respondeu que sim, que o Diretor 157 

decide como utilizar seus recursos. O Prof. Amaral parabenizou o Prof. Marco Antonio por 158 

sua disposição de se reunir com os Centros. Disse que a PROPPG recebe 800 mil 159 
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reais/ano de PROAP para utilização nos 14 Programas. Disse que há pensamento de 160 

disponibilizar um PROAP para a EDUENF. Disse que a CAPES autorizou que se pague 161 

tradução feita por meio da firma American Journal Experts (AJE), da Filadélfia, e será 162 

utilizado o PROAP para pagamento. Reiterou a solicitação da PROPPG de ter direito a 163 

pronto pagamento. A solicitação da PROPPG foi aprovada. O Prof. Reginaldo registrou 164 

a quebra de um paradigma, que é incluir o Hospital Veterinário na distribuição dos 165 

recursos. Considerou que quatro laboratórios atuam no Hospital Veterinário. Disse que os 166 

gases utilizados são mais caros. Disse que queremos consolidar a residência veterinária e, 167 

com isso, solicitou aumentar de 200 mil para 300 mil reais os recursos para o Hospital 168 

Veterinário. O Prof. Henrique disse que os Diretores se reunirão na sexta-feira para tratar 169 

da distribuição. O Prof. Edson disse que as regras em vigor serão aplicadas sobre 4 170 

milhões ou 4,1 milhões de reais. O Prof. Marco Antonio propôs manter os 4,1 milhões de 171 

reais para os Centros e disponibilizar do orçamento mais 100 mil reais para o Hospital 172 

Veterinário. A sugestão foi aprovada. O Prof. Henrique disse que esses 100 mil reais 173 

deveriam ficar condicionados à implantação da residência médica. Passando ao item 7, o 174 

Prof. Sérgio disse ficar feliz em ouvir do Prof. Amaral a preocupação em disponibilizar 175 

recursos para a EDUENF. Disse que fez uma previsão de publicação de 20 livros, de 150 a 176 

400 páginas. Lembrou que conta pontos também para os Programas a publicação da 177 

Graduação com a Pós-Graduação. Disse que orçou livro de 200 páginas, com tiragem de 178 

1000 exemplares, ficando em 12 mil reais. Disse que o auxílio do PROAP ajudaria muito. 179 

Disse que poderíamos dividir por Programas e pensarmos em livros com resultados de 180 

pesquisa. O Prof. Sérgio disse que está cobrando da Prefeitura da UENF que finalize as 181 

obras na rede elétrica da sala 202 do CCH. Disse que havia recurso FINEP para esse fim, 182 

mas até o momento não foi finalizada a obra. O Prof. Sérgio disse que recebeu CI da 183 

Reitoria para a Profª Teresa Peixoto, mas ela está fora do país participando de Pós-184 

Doutoramento. Indagou como proceder com o documento. O Prof. Edson disse que a 185 

Profª Teresa fez denúncias sobre mau uso de recursos públicos e foi solicitado que ela 186 

informe qual foi este mau uso de recursos para podermos apurar. O Sr. Constantino disse 187 

que na UENF temos uma cultura de denuncismo irresponsável. Disse que hoje vivemos um 188 

momento onde o mau uso do recurso público no Brasil está muito explorado na mídia e a 189 

acusação ao administrador público de falcatrua com recurso público pode causar sérios 190 

transtornos. Diante disso a professora precisa mostrar onde foi que ocorreu esse mau uso 191 

de recursos públicos. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Edson agradeceu a todos e 192 

encerrou a reunião às 17 horas e 15 minutos. 193 

 194 

       Prof. Edson Corrêa da Silva                              Carlos André Pereira Baptista 195 

                  Vice-Reitor                                                             Secretário ad hoc 196 

 197 


