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ATA DA TRICENTÉSIMA OCTAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, foi realizada na sala de reuniões da 4 

Reitoria, às 14 horas, a tricentésima octagésima primeira 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 presidiu a 7 

reunião; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Alcimar Chagas – Pró-8 

Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários em exercício; Profª Valdirene Moreira Gomes – 9 

Diretora do CBB em exercício; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Sérgio Arruda 10 

de Moura - Diretor do CCH; Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Srª Ellen Holder 11 

de Cruz Almeida – Diretora Geral Administrativa em exercício. Compareceram como 12 

convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Carlos Jorge 13 

Logullo – Assessor de Cooperação Internacional; Prof. Gustavo Xavier – Diretor da Prefeitura 14 

da UENF; Prof. Ronaldo Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Prof. Vanildo Silveira – 15 

Secretário Geral; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. Carlos 16 

André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 17 

379ª reunião; 2- Informes; 3- Projeto Executivo de prédio da Agência de Inovação e Escola de 18 

Extensão; 4- Solicitação de readaptação de função de servidor; 5- Assuntos Diversos. O Reitor 19 

iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1, o Reitor colocou em 20 

apreciação a minuta da ata da 380ª reunião, sendo aprovada. Passando ao item 2, o Reitor 21 

informou que foi encaminhado ao CCH documento para ser entregue à Profª Teresa Peixoto, 22 

sobre denúncia feita por ela sobre mau uso de recursos públicos, para que ela indicasse onde 23 

ocorreu o mau uso dos recursos. Disse que o documento foi devolvido pelo Centro com a 24 

informação de que a professora está oficialmente afastada para estágio pós-doutoral. Reforçou 25 

a necessidade de que o documento seja encaminhado à Profª Teresa e solicitou ao Prof. 26 

Sérgio que conseguisse o endereço onde a professora se encontra para que o documento 27 

possa ser enviado. O Prof. Sérgio concordou que a Profª Teresa deve receber o documento, 28 

evitando assim passar muito tempo da denúncia e dificultando a apuração da mesma. O Reitor 29 

informou que no último sábado foi inaugurado o Polo CEDERJ na Rocinha e a UENF foi 30 

representada pelo Prof. Logullo. Disse que foi uma reconquista da dignidade das pessoas 31 

daquela localidade. O Prof. Logullo disse que o Governo estava todo representado, inclusive o 32 

Governador, além de representantes de Universidades. Disse que as autoridades se referiram 33 

muito bem e de forma enfática sobre a UENF. O Reitor informou que a Prefeitura de Casimiro 34 

de Abreu solicitou da UENF a instalação de Polo CEDERJ naquela cidade. Informou, ainda, 35 

que estamos aguardando o fechamento do relatório do PES e encaminharemos aos Diretores. 36 

Disse que após isso passaremos a trabalhar nosso PDI. A Profª Ana Beatriz informou que 37 

após as duas primeiras chamadas do SiSU tivemos o preenchimento de 70% das vagas. Disse 38 

que esperamos até a 1ª semana de março o preenchimento total das vagas. O Prof. Gustavo 39 

informou, em relação à dificuldade de ligações para a FAPERJ, que é devido a problema na 40 

migração da telefonia da Oi para a Intelig, após contrato de adesão assinado, encaminhado 41 
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pela Casa Civil. Disse que estamos em contato com a Intelig para tentar resolver esta questão. 42 

Disse ter a informação que a Casa Civil está preparando um novo edital de telefonia, incluindo 43 

0800, que pelo atual contrato, que é válido até março, não consta. O Reitor disse que é 44 

importante documentarmos os prejuízos que esta situação está nos causando e 45 

encaminharmos à Casa Civil. O Prof. Gustavo disse, quanto à questão de lixo químico, que 46 

estamos aguardando as informações solicitadas. O Prof. Edmilson disse que está solicitando 47 

parceiros para o Parque de Energias Alternativas, que tem grande relação com a comunidade. 48 

Disse que várias reuniões de instituições externas são realizadas no local. Disse que a Casa 49 

Ecológica não está totalmente consolidada e solicita que isso ocorra, para que ela possa ter 50 

outra visão fora da UENF, por meio das possibilidades que oferece. Disse que temos a 51 

proposta de projeto para a Casa Ecológica, que possibilitará receber maior número de visitas. 52 

O Reitor solicitou ao Prof. Edmilson trazer ao COLEX o Projeto Executivo, que será 53 

multidisciplinar e intercentros. O Prof. Sérgio disse que com a posse de uma nova professora 54 

no CCH, consumamos os cinco professores para o novo Laboratório de Gestão e Políticas 55 

Públicas. Disse que o espaço ambiental está todo finalizado, por meio de recursos FAPERJ. 56 

Disse que já há equipamentos e houve reforma do estúdio. Disse que com o novo Laboratório 57 

precisaremos fazer eleição de Chefe e precisaremos de secretário. O Prof. Paranhos informou 58 

que na próxima sexta-feira haverá reunião no Rio de Janeiro sobre novo marco legal de 59 

Ciência e Tecnologia. Considerou muito importante e engloba todas as leis que hoje se 60 

encontram espalhadas. Disse que permitirá um trabalho diferenciado com as fundações. Disse, 61 

ainda, que do Rio de Janeiro o projeto deve seguir para Brasília. O Prof. Logullo lembrou que 62 

este tema foi debatido durante a realização da 4ª Conferência de Ciência e Tecnologia, em 63 

2010. O Prof. Vanildo informou que entrou em contato com a FAPERJ, como pesquisador, e 64 

recebeu a informação do Departamento de Finanças que a transferência dos recursos de 65 

projetos para o Bradesco é obrigatória. Passando ao item 3, o Prof. Paranhos disse que 66 

encaminhou à Reitoria o Projeto Executivo do prédio para a Agência de Inovação e Escola de 67 

Extensão, contendo as diversas plantas, memorial descritivo e tabela EMOP. Disse que o 68 

projeto apresentado desta forma facilita a realização da licitação. Disse que é importante 69 

trabalharmos com Projeto Executivo desta forma, que foi elaborado por meio de recursos de 70 

projeto de 2010. Disse que pelo quantitativo de pessoal não é possível a Prefeitura elaborar um 71 

Projeto Executivo como este. Disse que está trazendo para avaliação a possibilidade desta 72 

obra ser incluída em 2012. Disse que a Agência de Inovação e a Escola de Extensão são dois 73 

projetos institucionais que atuarão para toda Universidade. O Reitor disse que os dois projetos 74 

institucionais foram discutidos por muito tempo nos Colegiados até as suas aprovações, que foi 75 

um grande ganho para a Universidade. Disse que o Projeto Executivo foi feito com recursos 76 

FAPERJ e foi o primeiro passo. Considerou justo que seja incluído na obras de 2012. O Prof. 77 

Henrique perguntou sobre a possibilidade de buscar apoio de empresa privada para executar 78 

os projetos, conforme discussão em reunião passada. O Reitor disse que o Subsecretário de 79 

Ciência e Tecnologia, Dr. Luiz Edmundo, ficou de agendar reunião com o Presidente da EMOP. 80 

O Prof. Gustavo disse que a DITEC/FENORTE está nos dando apoio em alguns projetos, 81 

como impermeabilização de todas as lajes da UENF e ampliação da rede elétrica do E1. A 82 

Profª Ana Beatriz disse que apóia a proposta do Prof. Paranhos. Disse que aprovar o Projeto 83 
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Executivo, licitar e executar no mesmo ano não é fácil e parabeniza a atitude do Prof. 84 

Paranhos. Disse que a dificuldade de execução de obra não é sempre orçamentária, mas 85 

muitas vezes de planejamento. O Prof. Gustavo considerou os projetos muito importantes, e a 86 

Escola de Extensão sempre foi um sonho para o crescimento da Extensão. Disse que apóia a 87 

proposta do Prof. Paranhos. O Reitor colocou em apreciação o Projeto Executivo para o prédio 88 

que abrigará a Agência de Inovação e a Escola de Extensão, sendo aprovado por 89 

unanimidade. Passando ao item 4, o Reitor fez a leitura de parecer da Superintendência de 90 

Perícia Médica do Estado do Rio de Janeiro sobre o servidor Ralph Ferreira da Silva. A Srª 91 

Ellen disse que o servidor entrou com requerimento e foi encaminhado à Perícia Médica que 92 

emitiu laudo, que foi lido pelo Reitor, onde consta que o servidor deverá ser readaptado 93 

próximo à sua residência. O Colegiado Executivo, em consenso, decidiu acatar o laudo do 94 

perito para readaptação do servidor. Conforme consta que o servidor reside em Macaé, 95 

ele será encaminhado para readaptação no campus da UENF em Macaé, no Laboratório 96 

de Meteorologia (LAMET). Passando ao item 5, o Prof. Sérgio disse que há um cadeirante 97 

que vai começar o Curso de Pedagogia e já informou que a rampa do prédio é muito inclinada. 98 

Disse que com a observação do aluno concluiu, em relação ao Projeto de Acessibilidade, que 99 

não temos uma sala de aula no térreo. O Reitor informou que no dia 15 de fevereiro, quarta-100 

feira, virá à UENF o Deputado Estadual Márcio Pacheco para ministrar uma palestra sobre 101 

pessoas com deficiência. Disse que é discutida a possibilidade de emenda parlamentar para a 102 

questão da acessibilidade e discutiremos isso com o Deputado. Disse que o Projeto de 103 

Acessibilidade está em andamento, mas a parte interna está prevista para a segunda etapa. A 104 

Profª Ana Beatriz sugeriu que fossem reservadas as quatro salas de aula no térreo do prédio 105 

novo ao lado da Prefeitura para turmas que tenham portadores de necessidades especiais, 106 

funcionando assim como salas de acessibilidade. O Prof. Vanildo disse que a comissão de 107 

concurso público recebeu a minuta de edital enviado pelo CEPUERJ, relativo ao concurso para 108 

técnicos administrativos, para análise. Disse que na próxima quinta-feira haverá reunião para 109 

definir o edital. Disse que após o fechamento o edital não poderá mais ser alterado. O Reitor 110 

informou que os Diretores de Centro se reuniram semana passada e mantiveram os critérios 111 

estabelecidos no COLEX para a divisão dos recursos. A Srª Ellen solicitou aos Centros que 112 

encaminhem as informações sobre como serão utilizados os recursos destinados aos mesmos, 113 

quanto será gasto com pronto pagamento, diárias e hospedagem. Nada mais havendo a tratar, 114 

o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 15 horas e 45 minutos. 115 

 116 

       Prof. Silvério de Paiva Freitas                              Carlos André Pereira Baptista 117 

                        Reitor                                                              Secretário ad hoc 118 
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