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ATA DA TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

Aos vinte oito dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, foi realizada, na sala de 4 

reuniões da Reitoria, às 14 horas, a tricentésima octogésima segunda reunião ordinária do 5 

Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – 6 

UENF, com as presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Silvério de Paiva Freitas – 7 

Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Antônio 8 

Teixeira do Amaral Júnior - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Ana Beatriz 9 

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

Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do 11 

CBB; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Sérgio Arruda de Moura - Diretor 12 

do CCH; Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Srª. Ellen Holder da Cruz 13 

Almeida – Diretor Geral Administrativo em exercício. Compareceram como convidados: Sr. 14 

Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Gustavo de Castro Xavier – 15 

Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Vanildo Silveira – Secretário Geral; Prof. Reginaldo da 16 

Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Srª Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 17 

– Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 381ª reunião; 2- 18 

Informes; 3- Plano Diretor de Obras; 4- Procedimentos Administrativos; 5- Normatização da 19 

Editora da UENF; 6- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a 20 

presença de todos. Passando ao item 1, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata 21 

da 381ª reunião, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 2, O Reitor falou 22 

sobre o evento que participou no Rio de Janeiro, no Palácio Guanabara, onde houve o 23 

lançamento do Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão – SIPLAG, que é um 24 

sistema no qual deveremos nos aprofundar. Falou sobre o convite feito pela Casa Civil 25 

através do ofício CCEGP-Rio nº 181, para participarmos do “Encontro de Gestores de 26 

Convênios”, que será realizado no dia 15 de março às 14h, no Palácio Guanabara. O 27 

objetivo do encontro é estreitar relacionamento entre os Gestores e o Escritório de 28 

Gerenciamento de Projetos do Governo. Informou que na reunião do Conselho Curador foi 29 

falado sobre o adiamento da licitação do Restaurante Universitário. O Prof. Gustavo falou 30 

que o Tribunal de Contas do Estado determinou a suspensão da licitação, até que algumas 31 

dúvidas fossem explicitadas. Temos 30 dias para responder o documento, com certeza 32 

conseguiremos responder a tempo e logo faremos a licitação. O Reitor pediu ao Prof. 33 

Gustavo prioridade nas obras do restaurante e na obra de acessibilidade. O Prof. Gustavo 34 

falou que foi feita uma reunião com o empreiteiro da obra de acessibilidade, onde ficou 35 

acordado que se houvesse atraso na obra a empresa seria multada. Nós já entramos em 36 

contato com a Assessoria Jurídica, para tomarmos as providências necessárias, para que 37 

a empresa pague a multa devida quando for o caso. O Prof. Paulo Nagipe falou sobre o 38 

Fórum Educação Afirmativa Sankofa, que acontecerá no Centro de Convenções da UENF, 39 
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no período de 12 a 15 de março. No dia 16 de março haverá um coquetel de abertura da 40 

exposição, África-Brasil: O Legado de Abdias Nascimento e cerimônia de entrega do 41 

Prêmio Ipeafro Sankofa 2012. A exposição ficará aberta a visitação de 17 de março a 28 42 

de abril de 2012. Convidou todos os membros do colegiado para participarem dos eventos. 43 

Falou que estão convidando escolas municipais e estaduais. A Profª Beatriz falou sobre o 44 

SISU, que 80% das vagas estão preenchidas. A expectativa é que todas as vagas sejam 45 

preenchidas. Falou que através das matrículas está sendo possível fazer um levantamento 46 

de dados e que no futuro será feito um relatório, que ajudará a fazer um estudo sobre a 47 

qualidade do ensino dos alunos que estão ingressando na UENF através do ENEM. O 48 

Prof. Constantino falou que uma questão a ser resolvida na UENF, a curto prazo, é o 49 

número reduzido de alunos que temos. Na Universidade demoramos a diagnosticar os 50 

problemas e temos dificuldade para criar novos cursos. Temos que pensar a curto prazo, 51 

como fazer para aumentar o número de alunos. Temos que evoluir para uma proposta 52 

concreta. O Reitor falou que devemos pensar a UENF para frente. Leu a CI Circular 53 

UENF/DGA nº 04/12, que fala sobre o término de contrato de emissão de passagens 54 

aéreas com a empresa FEEDBACKTUR VIAGENS LTDA e que o novo contrato, com a 55 

agência ITS VIAGENS E TURISMO LTDA, encontra-se em fase de assinatura. Os pedidos 56 

de passagens aéreas estão suspensos até o dia 09/03/2012, data provável do início da 57 

validade do novo contrato. A Srª Ellen falou que o Estado fez o registro de preços, como o 58 

valor deles ficou menor que o nosso, resolvemos aderir ao sistema de registro de preços. 59 

O Prof. Amaral falou sobre o aumento das Bolsas oferecidas pela UENF, que foram 60 

equiparadas a FAPERJ. O aumento passa a vigorar em março de 2012, com pagamento 61 

no início de abril. As Bolsas de mestrado que eram de R$ 1.200,00 passarão para R$ 62 

1.400,00 e a as Bolsas de doutorado que eram de R$ 1.800,00 passarão para R$ 2.100,00. 63 

Falou que houve um avanço positivo, vivemos uma situação em que os alunos podem ter 64 

bolsa, estudar e, quando permitido, trabalhar. O Reitor falou da importância de 65 

comemorarmos cada pequena conquista. A conquista do aumento do auxílio creche e do 66 

auxílio alimentação foi de grande importância. Para irmos mais longe, temos que 67 

potencializar as conquistas. O Prof. Edson falou sobre a reunião que houve com o 68 

representante da LLX e um empresário chinês. Falou que a reunião foi bastante 69 

interessante. Foi muito importante a LLX nos procurar e trazer um empresário de fora para 70 

conhecer a universidade. Demonstraram interesse da UENF participar de projetos deles. 71 

Falou que os levou para conhecer o diamante, a centrífuga, a Casa Ecológica e o Centro 72 

de Convenções. Eles ficaram muito impressionados com que viram, pois tiveram a 73 

oportunidade de ver, concretamente, que a UENF está envolvida em empreendimentos de 74 

porte. Outro detalhe que os impressionou, foi quando ficaram sabendo que temos 100% de 75 

Doutores. Falou da importância dos Centros se prepararem para receber essas visitas, 76 

inclusive produzir um material com vídeos, folders com informações para qualquer tipo de 77 

visita. É preciso que eles vejam o que temos e fazemos. O Reitor falou que assim que for 78 

possível conciliar agendas, faremos uma reunião do COLEX no Porto do Açu. O Prof. 79 
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Edmilson falou que as ações, internas e externas, mostram que precisamos de um 80 

portfólio, que mostre o que temos e quem somos. O Prof. Gonçalo falou que nós sentimos 81 

falta de material para mostrarmos aos visitantes. Falou que agora nós temos condições de 82 

contratar uma empresa de produção de vídeo, para que seja feito um vídeo de cada Centro 83 

e outro Central. O Reitor falou que termos esse material é muito importante, e será 84 

produzido. O Prof. Amaral falou que devemos ver a quantidade de pessoas que 85 

colocamos no Centro de Convenções, pois isso é um multiplicador. Sobre o CT-Infra, falou 86 

que foi muito bom determinarmos prazos para elaborarmos o projeto. Mandamos um 87 

projeto bem fundamentado, tendo sido a 5ª proposta nacional entregue. Falou que foi uma 88 

boa experiência de trabalho, agradeceu a todos que participaram na elaboração do projeto 89 

como os Diretores de Centro, aos responsáveis pelos subprojetos nos Centros, o Prof. 90 

Carlos Maurício da PROPPG, a Prefeitura da UENF. O Prof. Henrique destacou o 91 

empenho do Prof. Carlos Maurício e da Prefeitura. Passando ao item 3, o Reitor passou 92 

para os Diretores de Centro os documentos que eles enviaram a Reitoria, sobre o Plano 93 

Diretor de Obras. O CCH ainda não havia mandado. Cada Diretor fez uma explanação 94 

sobre seus planejamentos de obras, inclusive o Prof. Sérgio que estava com algumas 95 

anotações. O Reitor pediu ao Prof. Sergio para fazer um documento, oficializando os 96 

pedidos de obras no CCH. O Prof. Reginaldo falou que o sistema que está sendo usado 97 

pela Reitoria, de fazer um levantamento das obras, é muito importante. Ele também fez um 98 

resumo de obras necessárias no Hospital Veterinário. O Prof. Reginaldo falou que quanto 99 

a CI CBB nº 192/2011 que trata de autorização de expansão do SERCAS, o colegiado do 100 

LRMGA em sua reunião, decidiu ratificar o parecer favorável. O Reitor sugeriu aos 101 

Diretores que se reúnam, definam as prioridades das obras, para haver um alinhamento de 102 

ideias. É preciso fazer uma lista de consenso. Falou que é importante pensarmos de 103 

maneira integrada. Depois se reúnam com a Prefeitura, para que assim possamos fazer o 104 

Plano Diretor de Obras. O Prof. Gonçalo falou que há urgência na conclusão de pequenas 105 

obras, que acabam causando stress. O Prof. Gustavo falou que já está em andamento a 106 

contratação de uma empresa que faça projetos. Está dependendo de conseguir três 107 

empresas, que enviem os orçamentos, para abrir licitação. Passando ao item 4, o Reitor 108 

falou sobre sua preocupação com a gestão de pessoas. Há setores em que os servidores 109 

não estão cumprindo a carga horária. Servidores estão tirando férias em momentos 110 

inadequados. As liberações para as férias devem ser feitas sem ocasionar o fechamento 111 

de setores. Falou que o GRH se colocou a disposição para dar esclarecimentos aos 112 

Centros, sobre os direitos e os deveres dos servidores. O Reitor falou que é interessante 113 

motivarmos nossos funcionários. O Prof. Edson falou que todos os gestores deverão ter 114 

uma postura. O Reitor falou que deverá ser uma atitude homogênea. O Sr. Constantino 115 

falou que o controle da frequência dos servidores é feito pelo chefe imediato. É preciso que 116 

cada um cumpra com suas obrigações, em todas as etapas. O 1º instrumento que temos é 117 

a avaliação anual, porem está havendo omissão na avaliação. Será de grande importância 118 

a nomeação da Comissão Permanente de Inquérito para avaliar os casos graves. O Prof. 119 
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Gustavo relatou a assiduidade e o compromisso com o trabalho dos funcionários da 120 

Prefeitura do Campus. O Reitor pediu aos membros do colegiado que façam uma reflexão 121 

interna. Façam um exercício de motivação com os servidores. Sejam multiplicadores dessa 122 

idéia nos laboratórios. Temos que cumprir com nossas obrigações. Passando ao item 5, o 123 

Prof. Sérgio falou que o documento de normatização da EDUENF não ficou pronto. O 124 

Reitor pediu que ele traga o documento no próximo COLEX. Passando ao item 6, não 125 

havia assuntos diversos a serem tratados. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu 126 

a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 57 minutos. 127 

 128 

 129 

      Prof. Silvério de Paiva Freitas                 Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 130 

                         Reitor                                                      Secretária ad hoc 131 
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