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ATA DA TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 2 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 3 

Aos 20 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 quarta reunião ordinária do Colegiado 5 

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

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

que presidiu a reunião; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior - Pró-Reitor de 8 

Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; 9 

Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. Edmilson José Maria – 10 

Diretor do CCT; Prof. Sérgio Arruda de Moura - Diretor do CCH; Prof. Henrique Duarte 11 

Vieira – Diretor do CCTA; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral Administrativo. 12 

Compareceram como convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de 13 

Gabinete; Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. 14 

Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Prof. Vanildo 15 

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

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

e Pós-Graduação; Srª Fulvia Maria D'Alessandri Muylaert – Assessora de 18 

Comunicação; Sr. Fabrício Silva Santos – Técnico Administrativo da GRC; Sr. Carlos 19 

André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação 20 

da ata da 383ª reunião; 2- Informes; 3- Plano Diretor de Obras; 4- Assuntos Diversos. 21 

O Prof. Edson iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Informou que o 22 

Reitor está participando de reunião na Prefeitura de São João da Barra. Passando ao 23 

item 1, o Prof. Edson colocou em apreciação a minuta da ata da 383ª reunião, sendo 24 

aprovada por unanimidade. Passando ao item 2, O Prof. Edson fez os seguintes 25 

informes: i) será realizado em Campos o curso de Auditoria Interna e Avaliação de 26 

Conformidades, com três ciclos entre os dias 9 e 26 de abril de 2012, e haverá vagas 27 

para servidores da UENF; ii) o Prof. Elias Fernandes de Souza representará a UENF 28 

no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, como representante titular da Sociedade 29 

Civil/Universidade, ficando a suplência com a Universidade Federal do Rio de Janeiro 30 

(UFRJ); iii) recebemos solicitação do Governo do Estado para verificarmos se alguma 31 

empresa citada em matéria da imprensa sobre fraudes em licitações possui algum 32 

contrato conosco. O Prof. Marco Antonio disse que faremos este levantamento para 33 

responder ao Governo; iv) recebemos ofício da FINEP com orientações para 34 

solicitação de liberação de recursos. O Prof. Amaral disse, em relação ao FINEP 2011, 35 

que precisamos de complementação das informações dos FINEP’s anteriores. Disse, 36 

em relação aos CT-Infra’s anteriores, como o de 2005, que a FINEP está 37 

recomendando mais rigor no controle sobre a aplicação e execução dos recursos. 38 



     

 

 

                                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 

 

 

Disse que as liberações de recursos ocorrerão para as instituições com apenas os 39 

FINEP’s dos últimos cinco anos ainda em aberto. O Prof. Carlos Maurício disse que a 40 

FINEP solicitou, para o CT-Infra 2011, o preenchimento, até o dia 31 de março, de 41 

formulário com informações dos FINEP’s de anos anteriores. Informou que alguns 42 

dados solicitados foram conseguidos nos projetos submetidos, mas outros somente os 43 

coordenadores de subprojetos podem responder. Repassou cópia do formulário aos 44 

Diretores de Centro, para que sejam encaminhados aos coordenadores para o devido 45 

preenchimento. Solicitou a devolução dos mesmos até a próxima terça-feira, 27 de 46 

março. O Prof. Edson recomendou que os formulários sejam preenchidos 47 

cuidadosamente, pois servirão de base para avaliações feitas pela FINEP. O Prof. 48 

Amaral solicitou o prazo máximo até o dia 27 de março para devolução e que este 49 

tema seja ponto de pauta do COLEX. O Prof. Carlos Maurício disse que o ofício da 50 

FINEP, citado anteriormente pelo Prof. Edson, trata da nova política de 51 

acompanhamento de projetos, válida desde o dia 1º de março. Entregou cópia do 52 

mesmo aos Diretores. O Prof. Amaral informou que foi implementado aumento das 53 

bolsas da UENF com base no aumento das bolsas FAPERJ. Disse que as demandas 54 

de bolsas dos Programas de Pós-Graduação totalizaram 112 bolsas para Doutorado e 55 

87 para Mestrado e poderemos atender de 75 a 80% desta demanda. Disse que há 56 

expectativa ainda de liberação de bolsas CAPES. O Prof. Marco Antonio informou 57 

que participou, na SECT, de reunião com representante da Casa Civil, juntamente com 58 

o Reitor e com o Prof. Amaral. Disse que o objetivo da reunião, demandada pelo 59 

Governo, foi de criar subsídios ao Governador para o novo Programa de Governança. 60 

Disse que o Governo buscou informações sobre as priorizações dos órgãos públicos. 61 

Informou que nesta reunião o Reitor citou os números estatísticos da UENF e o pessoal 62 

do Governo ficou surpreso com a qualidade da Universidade. Disse, em relação à 63 

UENF, que foram estabelecidas duas prioridades: ampliação do campus Macaé e 64 

criação do Parque de Alta Tecnologia. Informou que as prioridades deviam constar do 65 

PPA. Informou que na mesma data da reunião citada anteriormente foi realizada, 66 

também na SECT, reunião do Conselho Curador da UENF, quando foi discutido o corte 67 

de R$ 10 milhões referentes à emenda parlamentar para a UENF, além de outras 68 

questões orçamentárias. Informou que dentre os Programas constantes no PPA 69 

definimos dois para monitorarmos: “Ensino, Pesquisa e Extensão” e “Ampliação da 70 

UENF”. O Prof. Henrique indagou sobre o concurso público para técnicos 71 

administrativos. O Prof. Marco Antonio respondeu que até o final do mês o edital 72 

deverá estar pronto e será encaminhado para a Assessoria Jurídica. Disse que por 73 

solicitação do CCT as vagas para Macaé ficarão vinculadas aos laboratórios de lá. O 74 

Prof. Gonçalo lembrou de uma vaga do CBB que foi cedida ao CCT condicionada a 75 

futura reposição ao Centro quando da abertura de vagas. O Prof. Gustavo informou 76 
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que temos prazo até o dia 27 de março para respondermos ao TCE sobre as obras do 77 

Restaurante Universitário e faremos isso. Informou que uma aluna da UENF foi 78 

mordida por um cão no campus e, mediante isso, foi determinado um prazo para os 79 

cães serem retirados. Disse que fomos procurados por vários órgãos de imprensa 80 

sobre este fato e não podemos mais tolerar os animais soltos e abandonados. Disse 81 

que pela lei é vedado o abandono de animais em área pública. Informou, ainda, que foi 82 

feita campanha para adoção dos cães. O Prof. Sérgio indagou sobre a possibilidade 83 

de isenção na taxa de inscrição em concurso público para candidato inscrito em 84 

concurso anterior que foi cancelado. O Prof. Marco Antonio disse que deverá ser 85 

possível a isenção no pagamento da taxa de inscrição. O Prof. Gonçalo sugeriu que a 86 

DGA emita documento aos Centros com esta informação para que seja encaminhado 87 

às comissões de concurso público. O Prof. Edson solicitou a inclusão de dois itens na 88 

pauta: i) atualização das páginas no portal da UENF; ii) solicitação do servidor Ralph 89 

Ferreira da Silva de reconsideração de decisão do COLEX (processo E-26/050.415/12). 90 

A solicitação foi aprovada, passando as inserções a figurarem, respectivamente, 91 

como itens 4 e 5 da pauta. O Prof. Edson solicitou inversão da pauta, para tratarmos 92 

neste momento do item 4, referente a atualização das páginas no site da UENF, em 93 

função da presença da Srª Fúlvia e do Sr. Fabrício. A solicitação foi aprovada. 94 

Passando ao item 4 da pauta, a Srª Fúlvia informou que o novo portal da UENF foi 95 

terceirizado e o trabalho foi concluído e agora estamos testando. Disse que dentro do 96 

novo portal serão inseridos os sites internos da Universidade. Disse que o novo Portal 97 

terá mais recursos e mais visibilidade. Foi feita apresentação visual aos membros do 98 

COLEX. O Sr. Fabrício disse que para os sites internos faremos treinamento das 99 

pessoas que ficarão responsáveis pela atualização dos mesmos. Disse que considera 100 

importante treinarmos primeiro o pessoal responsável pela atualização das páginas da 101 

Reitoria e Pró-Reitorias e sugeriu o treinamento de duas pessoas por setor. Disse que 102 

recebeu os nomes das Pró-Reitorias, faltando a DGA, Prefeitura e Agência de 103 

Inovação. Disse que será montado cronograma para atender os Centros. Disse que é 104 

importante o conteúdo a ser inserido nas páginas, que atualmente considera pouco e, 105 

inclusive, com erros. O Prof. Vanildo disse que algumas informações estão bem 106 

desatualizadas e é importante que os Centros se empenhem para atualizá-las. O Prof. 107 

Sérgio considerou que deve figurar na página da UENF outros sites tais como o da 108 

EDUENF e de projetos que demandam a divulgação de dados, como é o caso do 109 

projeto “As Variantes Linguísticas Regionais”, de uma professora de linguística do 110 

LEEL, que disponibiliza em rede depoimentos para pesquisas de avaliação do 111 

português falado na região. Disse que a EDUENF também deve figurar, pois as obras 112 

após um determinado prazo passarão para domínio público sob a versão digital, sendo 113 

que outras serão publicadas exclusivamente nessa versão. O Prof. Edson disse que 114 
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será muito importante o treinamento dos responsáveis indicados para a atualização das 115 

páginas dos setores. Agradeceu as presenças da Srª Fúlvia e do Sr. Fabrício. 116 

Passando ao item 3, o Prof. Gustavo disse que se reuniu com os Diretores no dia 7 de 117 

março, e ficou definido que cada Centro terá R$ 125 mil reais para pequenas obras de 118 

adequação e reformas. Distribuiu aos conselheiros um projeto com o layout da 119 

distribuição dos futuros prédios. Disse que nesta reunião discutiram quais prédios já 120 

tinham recursos e ficou acordado que seria feita uma nova realocação. Informou que 121 

no dia 15 de março apresentou o projeto aos Diretores. O Prof. Henrique disse que no 122 

Plano Diretor de Obras devemos elencar a ordem de prioridade das mesmas para 123 

utilização dos recursos e isto foi definido pelos quatro Diretores, conforme documento 124 

de 20 de março de 2012, assinado por todos. Disse que, conforme o referido 125 

documento, o conjunto de obras foi organizado em lotes, conforme prioridades a seguir: 126 

prioridade 1 (lote de pequenas obras e reformas) – i) obras de adequação do CCH 127 

(custo total R$ 125.000,00); ii) obras de adequação do CCT (custo total R$ 128 

125.000,00); iii) obras de adequação do CCTA (custo total R$ 125.000,00); iv) obras 129 

de adequação do CBB (custo total R$ 125.000,00); prioridade 2 (segundo lote de 130 

obras) – i) obra do edifício anexo do CCH (custo total R$ 1.565.000,00 / recurso 131 

disponível R$ 750.000,00); ii) obras do edifício LFIT/LSOL – CCTA (custo total R$ 132 

1.800.000,00 / recurso disponível R$ 1.000.000,00); iii) obras do edifício LBT – CBB 133 

(custo total R$ 1.800.000,00 / recurso disponível R$ 650.000,00); iv) obras do edifício 134 

do LCFIS e LCQUI – CCT (custo total R$ 1.800.000,00 / recurso disponível R$ 135 

1.000.000,00); prioridade 3 (terceiro lote de obras) – i) obras do edifício 136 

Biodiversidade – CBB (custo total R$ 1.800.000,00 / recurso disponível R$ 450.000,00); 137 

ii) obras do edifício LTA/LEAG – CCTA (custo total R$ 1.800.000,00 / recurso 138 

disponível 600.000,00); iii) obras do edifício Caract. Materiais – CCT (custo total R$ 139 

1.870.000,00) / recursos disponíveis R$ 1.100.000,00); iv) obra do conjunto de obras 140 

internas e construção de salas de aula – CCH (custo total R$ 560.000,00); prioridade 141 

4 (quarto lote de obras) – i) obras do edifício Laboratórios Multiusuários – CCTA 142 

(custo total R$ 1.800.000,00 / recurso disponível R$ 450.000,00); ii) obras do edifício 143 

Pesquisas em Saúde – CBB (custo total R$ 1.800.000,00 / recurso disponível R$ 144 

35.000,00); iii) obras do Parque de Energias Alternativas – CCT (custo total R$ 145 

600.000,00); iv) obra do LECIV/Laboratório Ensino em Mecânica – CCT (custo total R$ 146 

442.000,00 / recurso disponível R$ 282.000,00); prioridade 5 ( quinto lote de obras) 147 

– prédio para o Núcleo de Modelagem, Simulação e Sistemas Numéricos Aplicados – 148 

CCT (custo total R$ 2.250.000,00). O Prof. Gustavo disse que é importante o COLEX 149 

apreciar e aprovar o layout apresentado com a distribuição dos novos prédios. O Prof. 150 

Edson colocou em apreciação o layout apresentado com a distribuição dos 151 

novos prédios a serem construídos, sendo aprovado por unanimidade. O Prof. 152 
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Gonçalo disse que ainda não sabemos como ocorrerá a disponibilidade dos recursos. 153 

Disse que decidimos definir as prioridades em lotes, sendo o primeiro lote no valor de 154 

R$ 3,5 milhões. Disse que à medida que os recursos vão sendo liberados 155 

executaremos as obras constantes nos lotes. O Prof. Marco Antonio disse que é 156 

importante saber o prazo para utilização dos recursos que os Centros já têm 157 

disponíveis. O Prof. Vanildo disse que é importante constar no Plano Diretor de Obras 158 

que os prédios são de 1.000 m2, mesmo que o projeto inicial seja para construir 500 159 

m2. O Prof. Reginaldo disse que o crescimento da UENF está sendo mais rápido que 160 

o esperado. Ressaltou que o Hospital Veterinário precisa de um prédio que funcionará 161 

como anexo para abrigar a Residência Veterinária. Disse que será importante para a 162 

Universidade e a fortalecerá como um todo. Disse acreditar que o prédio P10 poderá 163 

atender perfeitamente a Residência Veterinária e fará esta solicitação. Disse que o 164 

setor para animais silvestres também será muito importante para a Universidade e 165 

espera contar com a colaboração de todos em relação ao prédio para a Residência 166 

Veterinária e que o mesmo figure no 2º ou 3º lote de obras. O Prof. Henrique disse 167 

que o Hospital Veterinário não foi esquecido, apenas não foi discutido neste primeiro 168 

momento o referido anexo. Disse, em relação ao setor de animais silvestres, que a 169 

idéia do CCTA é que seja inserido no prédio multiusuários, que é um objetivo comum. 170 

Sugeriu que sejam acrescidos R$ 100 mil para o Hospital Veterinário, para pequenas 171 

obras e reformas. O Prof. Edson sugeriu que o Prof. Reginaldo encaminhe a 172 

solicitação para que seja analisada. O Prof. Gonçalo disse que há diferença entre 173 

reparos e pequenas obras. Disse que os Diretores de Centro trazem propostas ao 174 

COLEX e algumas unidades apresentam propostas também, mas há outras unidades 175 

de experimentação animal que também podem ter demandas como as do Hospital 176 

Veterinário. Sugeriu que estas unidades sejam amparadas pelos setores aos quais 177 

estejam vinculadas. Ficou acordada pelo COLEX a disponibilização de R$ 100 mil 178 

ao Hospital Veterinário para pequenas obras e reformas. O Prof. Sérgio disse que 179 

o documento apresentado pelos Diretores é bem genérico. Disse que verificou com a 180 

Prefeitura que o projeto para a rede elétrica do CCH terá o custo de R$ 500 mil. Disse 181 

que pelo levantamento feito o prédio precisaria de quase tudo em seus pavimentos. 182 

Considerou que apenas o segundo pavimento de fato precisa de climatização e 183 

reestruturação completa da rede que dá sinais evidentes de sobrecarga. Disse, ainda, 184 

que a rede elétrica é prioritária e que os recursos podem vir do Projeto FINEP 2007, no 185 

valor de R$ 171.983,00 (cento e setenta e um mil e novecentos e oitenta e três reais), 186 

mais recursos do orçamento da UENF, com o qual o Diretor da DGA concordou. O 187 

Prof. Edson disse que para troca de potência às vezes é necessário substituição sim, 188 

mas considera que a demanda de consumo no CCH deve ser de fato reavaliada. 189 

Colocou em apreciação o Plano Diretor de Obras proposto pelos Diretores de 190 



     

 

 

                                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 

 

 

Centro, sendo aprovado por unanimidade. O Prof. Marco Antonio disse que 191 

avançamos bastante na questão das obras e agora é importante pensarmos quais 192 

serão os próximos passos, como a possibilidade de irmos à FAPERJ, entre outras 193 

ações. O Prof. Gonçalo disse que é importante os Diretores informarem quais obras 194 

elencadas já possuem recursos, quais agências financiadoras, prazos de utilização, 195 

etc. O Prof. Marco Antonio disse que é importante ficar claro que este Plano Diretor 196 

de Obras é para o campus Leonel Brizola, mas podem ocorrer outras nuances, como 197 

demandas feitas pelo Governo do Estado. Passando ao item 5, o Prof. Edson disse 198 

que se trata do processo E-26/050.415/12, com solicitação do servidor Ralph Ferreira 199 

da Silva de reconsideração de decisão do COLEX referente à sua readaptação. Disse 200 

que o servidor solicitou reconsideração alegando que já havia informado, antes da 201 

decisão do COLEX, que tinha alterado endereço de Macaé para Campos. O Prof. 202 

Edson ressaltou que o COLEX não tinha esta informação quando tomou sua decisão 203 

de que a readaptação do servidor ocorresse em Macaé. O Prof. Gonçalo disse que 204 

com base nestas informações adicionais o servidor terá que se readaptar em Campos 205 

e não em Macaé. O Prof. Edson colocou em apreciação o pedido do servidor 206 

Ralph Ferreira da Silva de reconsideração à decisão do COLEX, sendo deferido. 207 

Não houve manifestação de interesse de nenhum Centro em receber o referido 208 

servidor. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Edson agradeceu a todos e encerrou a 209 

reunião às 17 horas e 40 minutos. 210 

 211 

     Prof. Edson Corrêa da Silva                                 Carlos André Pereira Baptista 212 

                  Vice-Reitor                                                             Secretário ad hoc 213 

 214 

 215 


