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ATA DA TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

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

Reitoria às 14 horas, a tricentésima octogésima terceira 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; Profª. Adriana Jardim de 8 

Almeida - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; Prof. Paulo Roberto 9 

Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Gonçalo 10 

Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; 11 

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

CCTA; Srª. Ellen Holder da Cruz Almeida – Diretor Geral Administrativo em exercício. 13 

Compareceram como convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de 14 

Gabinete; Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Vanildo 15 

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

Veterinário; Sr. Jorge Luiz Tavares Gioia – Assessor de Transporte; Srª Iassanã Seixas do 17 

Amaral Pereira Soares – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da 18 

ata 382ª reunião; 2- Informes; 3- Normatização da Editora da UENF; 4- Procedimentos 19 

referentes a transporte; 5-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 382ª reunião a qual foi aprovada por unanimidade. Passando ao item 2, O Reitor falou 22 

sobre o equívoco em relação ao valor do auxílio creche. O equívoco foi revisto pelo 23 

governo, o valor conquistado foi de R$ 600,00 e será creditado nas contas a partir de abril, 24 

retroativo a janeiro. O aumento do auxílio alimentação também já é uma realidade. Falou 25 

sobre o corte que houve pela Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão no valor de 26 

R$ 10.000.000,00 da fonte zero zero, que seria utilizado na compra de equipamentos e 27 

para construção de obras. Também cortaram verba da UEZO, no valor de R$ 28 

10.000.000,00 e da UERJ no valor de R$ 2.000.000,00. Falou que o corte de verba está 29 

sendo analisado, e está solicitando esclarecimentos sobre o fato. O Prof. Edson falou 30 

sobre a viagem que fez ao Rio de Janeiro, onde participou do I Seminário Técnico 31 

Financeiro. Estiveram presentes várias entidades. Falou que foi importante o contato que 32 

teve com agências estrangeiras, que envolvem grandes projetos. Serão feitos acordos 33 

bilaterais ou até mesmo trilaterais. As universidades entrarão com projetos de execução. O 34 

Reitor falou sobre o encontro que teve com o Presidente do Cederj, Carlos Eduardo 35 

Bielchowsky, onde conversaram sobre a instalação do curso de química em São Francisco, 36 

de cursos à distância em Itaperuna, sobre a possibilidade de instalação, de um novo curso 37 

de engenharia, que já está em discussão. Falou sobre o convite do Governo do Estado, 38 

através da Casa Civil, que está desenvolvendo um novo sistema de Governança, através 39 
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do qual acompanhará os projetos prioritários de sua administração. Será agendada uma 40 

entrevista com a UENF, UERJ, UEZO e FENORTE, para que as Universidades e 41 

Fundações fossem ouvidas diretamente, dada as autonomias de gestão a elas conferidas. 42 

O Prof. Vanildo falou sobre o curso da CEPETEC, que será ministrado pelo Sr. Rommel 43 

Assad Batista Monteiro, que já trabalhou na UENF. O curso será para capacitação de 44 

pessoal, para implantação da Auditoria Interna. A UENF terá 15 vagas sem nenhum ônus 45 

financeiro. O Prof. Paulo falou sobre a visita que fez ao CCH para falar com Prof. 46 

Hamilton, sobre a Escola de Extensão. Falou que a visita foi muito proveitosa, pois a 47 

escola está em fase de implantação. Pediu aos outros Diretores de Centro para 48 

agendarem, uma visita com ele, para que ele possa falar desse projeto, que é de grande 49 

importância para universidade. Falou sobre o Fórum Educação Afirmativa Sankofa, que 50 

acontecerá no Centro de Convenções da UENF, no período de 12 a 15 de março. No dia 51 

16 de março haverá um coquetel de abertura da exposição, África-Brasil: O Legado de 52 

Abdias Nascimento e cerimônia de entrega do Prêmio Ipeafro Sankofa 2012. A exposição 53 

ficará aberta a visitação de 17 de março a 28 de abril de 2012. Convidou todos os 54 

membros do colegiado para participarem dos eventos. Falou que o Edital de Bolsas de 55 

Extensão foi aberto no dia 2 de março. Falou sobre a visita dos novos dirigentes do IF, que 56 

foi bem interessante. Recebeu também a visita do pessoal do Território da Cidadania. 57 

Falou sobre a visita de cooperação do Sr. Michel Jean Marie Thiollent da UFRJ, que ficou 58 

aqui na UENF durante dois dias. Nos ajudou a analisar, os projetos de extensão. Foi 59 

surpreendente para nós e inclusive para o Thiollent, verificar a qualidade dos projetos, pois 60 

são muito bons e de grande valia e mérito. O Reitor falou que tem recebido indagações 61 

dos novos professores, sobre o direito a insalubridade. Falou que a universidade está 62 

trabalhando para que eles consigam, porém temos que seguir os trâmites legais. Muitas 63 

vezes os processos, não tramitam na velocidade que gostaríamos. Não depende só de 64 

nós, o processo é realmente demorado. O Prof. Edson falou sobre a reunião do REARI 65 

que acontecerá no dia 08 de março, no Rio de Janeiro, onde aprovaremos o Estatuto. 66 

Discutiremos sobre as bolsas do Programa Ciência Sem Fronteiras, pois está havendo 67 

dificuldade, na hora de mandarmos nossos alunos. Não é um problema só da UENF. 68 

Acreditamos que haverá uma proposta de ação, quanto aos problemas e dificuldades que 69 

se apresentam. O Prof. Ronaldo falou que há duas ou três semanas entrou em contato 70 

com os Diretores dos Centros, para expor uma agenda da Agência de Inovação. Já houve 71 

um retorno do CCH e do CCT, os quais já agendaram reuniões. Falou sobre alguns 72 

detalhes da agenda, que apresentará aos Centros. Nós queremos ouvir o que os Centros 73 

têm a contribuir. Falou sobre a Conferência Rio Mais Vinte FORTEC, que pediu que as 74 

universidades divulgassem uma lâmina, para falar o que temos de tecnologia na área de 75 

sustentabilidade. O Sr. Constantino falou que o Prof. Ronaldo lembrou bem, sobre 76 

Conferência Rio Mais Vinte, pois o Governo Estadual poderá de repente, fazer um 77 

levantamento, sobre o desenvolvimento tecnológico nas universidades. Devemos estar 78 

preparados, para participarmos dessa conferência. O Reitor pediu novamente que o CCH 79 
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indique uma pessoa, para compor a Comissão Permanente de Inquérito. Pediu a todos os 80 

membros que enviem um relatório, passando informações sobre as atividades 81 

desenvolvidas em 2011, para fazermos o Relatório Anual de 2011. Passando ao item 3, o 82 

Prof. Sérgio fez um breve resumo do Regimento da Editora da UENF. Falou sobre as 83 

modificações que foram feitas no texto apresentado anteriormente. Os Membros do 84 

colegiado analisaram novamente o texto e deram mais algumas sugestões. Ao final o texto 85 

foi aprovado por unanimidade. O Reitor parabenizou o Prof. Sérgio, pelo trabalho 86 

realizado, na elaboração do Regimento da Editora da UENF. Passando ao item 4, o Prof. 87 

Gustavo falou sobre os problemas do transporte. Falou que há dias, em que são feitos 70 88 

solicitações de veículos. Em média são feitos de 30 a 40 pedidos por dia. Não há como 89 

atender a todas as solicitações, pois não temos estrutura. Temos apenas um funcionário, 90 

para atender a toda demanda. Fez uma leitura das medidas que deverão ser tomadas, com 91 

a aprovação do colegiado. Os Membros do colegiado analisaram o texto e fizeram algumas 92 

observações. Durante a análise o assessor de transporte, o Sr. Jorge Gioia falou de suas 93 

experiências profissionais. Falou que o Reitor lhe deu a missão de organizar o setor de 94 

transporte, porém há limitações de combustível e de veículos. Pediu apoio dos Diretores 95 

dos Centros para que o sistema funcione melhor. Depois de várias análises sobre o 96 

documento, o texto foi aprovado por unanimidade. Ficou decidido que os Chefes de 97 

Laboratório serão responsáveis pelas solicitações de veículo. Passando ao item 5, como 98 

ficou definido na 382ª reunião do COLEX, do dia 28 de fevereiro, o Reitor pediu aos 99 

Diretores de Centro que se reúnam com o Prof. Gustavo, Prefeito do Campus, para 100 

fazerem uma lista de obras necessárias para podermos definir prioridades a curto, médio e 101 

longo prazos. Deverão se reunir para definir a ordem de execução das obras, e assim 102 

poder fazer o Plano Diretor de Obras. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a 103 

todos e encerrou a reunião às 17 horas e 50 minutos. 104 
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 Prof. Silvério de Paiva Freitas                 Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 107 
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