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ATA DA TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

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

da Reitoria às 14 horas, a tricentésima octogésima quinta 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; Prof. Antonio Teixeira do 8 

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

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

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

Arruda de Moura - Diretor do CCH; Prof. Alexandre Pio Viana – Diretor do CCTA em 12 

exercício; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral Administrativo. Compareceram como 13 

convidados: Sr. Marcelo Viana Pacheco – Diretor da Prefeitura da UENF em exercício; 14 

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

Pós-Graduação; Srª Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares – Secretária ad hoc. Tratou-18 

se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 384ª reunião; 2- Informes; 3- CT-Infra FINEP; 4- 19 

Fundo de Administração – prestação de contas; 5-Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a 20 

reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1, o Reitor colocou em 21 

apreciação a minuta da ata da 384ª reunião sendo aprovada por unanimidade. Passando 22 

ao item 2, O Reitor fez os seguintes informes: i) esteve reunido com a Assessoria Jurídica, 23 

afim de preparar a melhor resposta acerca dos questionamentos proferidos pelo Tribunal 24 

de Contas do Estado (TCE), acerca do edital de licitação para continuação da obra do 25 

Restaurante Universitário; ii) em relação à obra de acessibilidade informou, que a empresa 26 

não está cumprindo com o contrato. A Prefeitura está fazendo um levantamento de como 27 

proceder para acionar a empresa, a fim de evitar a situação semelhante a do restaurante 28 

universitário; iii) esteve reunido com a EMOP. A reunião, que inicialmente seria com o 29 

Presidente, foi conduzida pelo Gerente do órgão em Campos. Foi discutida a possibilidade 30 

de elaboração de convênio para preparo de projetos e fiscalização de obras na UENF. 31 

Salientou que será mais uma opção para viabilizar as obras de construção na 32 
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universidade. Com relação às pequenas obras, o Reitor falou que será necessária uma 33 

reunião dos Diretores de Centro com o Prefeito do Campus, para acharem meios para 34 

realizarem as obras. Falou está bem claro, que se nós não nos unirmos, não 35 

conseguiremos executar as pequenas obras. Será estipulada uma data para que todos os 36 

Centros se organizem e definam como as obras serão executadas; iv) falou que estamos 37 

recebendo mais quatro motoristas cedidos pela FENORTE; v) falou que há uma comissão 38 

trabalhando, para analisar, a possibilidade de transferência do Colégio Agrícola Antônio 39 

Sarlo, para a UENF. A comissão é formada pelos seguintes professores: Prof. Etevaldo 40 

Marques Pessanha – Presidente; Prof. Alexandre Pio Viana; Profª Ana Beatriz Manhães 41 

Mota; Prof. Manoel Vasquez Vidal Junior; Profª Márcia Cristina Pinheiro Ferinazo; Profª 42 

Maria Clareth Gonçalves Reis; Prof. Guilherme Ribeiro; Profª Nadir Francisca Santana; vi) 43 

falou que recebeu pedidos para que a UENF faça visitas às escolas, ou que as escolas 44 

possam trazer seus alunos para conhecer a universidade. O Prof. Gonçalo sugeriu que 45 

seja feito um dia de universidade aberta, para que todos tenham oportunidade de conhecer 46 

o Campus. Há necessidade de colocar uma pessoa preparada para dar as informações 47 

corretas. A Profª Ana Beatriz falou da dificuldade, muitas vezes das escolas trazerem 48 

seus alunos e até mesmo da falta de estrutura, das escolas nos receberem. Falou que nós 49 

fazemos mais esse tipo de visita, às escolas particulares, por que elas nos convidam para 50 

participar de Feiras de Ciências, o que nos proporciona fazer a divulgação. A Profª. Ana 51 

Beatriz falou que dará encaminhamento a esse assunto, na Câmara de Graduação e trará 52 

ao COLEX novas informações. O Reitor continuou com os seguintes informes: vii) a UENF 53 

recebeu convite para participar das Olimpíadas de Matemática; viii) foi a uma reunião na 54 

Casa Civil, onde fez uma apresentação da UENF. Falamos sobre os projetos de expansão 55 

da universidade, do Colégio Aplicação, tratamos da DE, entre outros assuntos; ix) informou 56 

que foi a São João da Barra, onde participou de uma reunião com a Prefeita Carla 57 

Machado. Foram discutidas possibilidades de cooperação, sendo que a Prefeita falou 58 

inclusive, sobre a possibilidade de nos ceder uma área, para instalarmos o Parque de Alta 59 

Tecnologia; x) houve também uma reunião com a ADUENF, onde foram passadas 60 

informações, sobre o auxílio creche. Nesta reunião foi explicado que a UENF não possui 61 

autonomia sobre encargos de pessoal e que em relação à DE a universidade não tem 62 

como implementar sem autorização do Governo do Estado. Foi informado ao Presidente da 63 
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ADUENF que a Sede poderá ser construída e que após a construção será emitido um 64 

termo de cessão de uso para ADUENF. O Reitor falou que outro problema que está 65 

causando descontentamento nos servidores, recentemente contratados, é em relação ao 66 

adicional de insalubridade, que não está sendo implementado desde 2010. Explicou que a 67 

Superintendência da Perícia Médica oficial do Governo do Estado enviou a UENF, um 68 

técnico de segurança do trabalho, que visitou alguns pontos da universidade de maneira 69 

aleatória, a fim de realizar um levantamento da dimensão de trabalho para o mapeamento 70 

da UENF quanto às condições de insalubridade e periculosidade. O mapeamento completo 71 

será realizado posteriormente. Falou da necessidade dos Diretores terem conhecimento 72 

que a Reitoria tem envidado esforços para resolver esse problema; xi) houve também 73 

reunião com a SINTUPERJ, que não estão satisfeitos com a tabela. Foi informado que há 74 

um processo em andamento, com relação às correções. Mas há todo um trâmite legal a 75 

cumprir, são decisões que são tomadas pelo Governo Estadual, que não depende só da 76 

UENF. O Prof Edson falou que vivemos na era dos rankings das universidades. Como 77 

todos sabem, fizeram recentemente um ranking das Universidades da América Latina, 78 

onde estamos entre as 100 melhores. Agora será feito um novo ranking. Já estão em 79 

contato com o Prof. Amaral, que mandou uma lista com os nomes das pessoas que serão 80 

consultadas e darão as informações necessárias. Informou a todos a tramitação 81 

necessária, para assinatura de convênios e cooperações. Falou que há todo um 82 

procedimento a ser cumprido. O Prof. Amaral informou que 100% das propostas do edital 83 

CAPES Pró Equipamentos foram aprovadas. Os professores contemplados foram: Prof. 84 

Guilherme Chagas Cordeiro – Engenharia Civil; Prof. Ricardo Augusto Mendonça Vieira – 85 

Ciência Animal; Profª. Eliane Soares de Souza – Engenharia de Reservatório e Exploração; 86 

Profª. Maria Cristina Canela – Ciências Naturais; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Políticas 87 

Sociais; Prof. Renato Augusto Damatta – Biociências e Biotecnologia. Informou a todos 88 

que há dois Editais FAPERJ que estão abertos, o Edital 11 e Edital 12. O prazo para envio 89 

de projetos é de 22 de março a 03 de maio respectivamente. O Prof. Edmilson indagou 90 

sobre o problema do trânsito em frente à UENF e sobre o agendamento da reunião do 91 

COLEX no Porto do Açu. Quanto ao trânsito o Reitor o informou que fez uma reunião com 92 

o Secretário Municipal de Obras e outra com Secretário Municipal de Trânsito, para pedir 93 

que sejam colocados lombadas ou redutores de velocidade em frente à UENF. Foram 94 
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feitas inclusive reportagens sobre assunto. Quanto à reunião no Porto do Açu, o Prof. 95 

Ronaldo falou que a reunião está sendo agendada com a EBX. O Prof. Marco Antonio 96 

informou que, quanto ao questionamento feito na reunião anterior, sobre reaproveitamento 97 

de pagamento de taxas de inscrição no próximo concurso, está aguardando um parecer da 98 

Assessoria Jurídica. Passando ao item 3, o Reitor passou a palavra ao Prof. Amaral para 99 

que ele fizesse uma explanação sobre o CT-Infra.  O Prof. Amaral leu o relatório a seguir: 100 

2005 - Recuperação e ampliação da infraestrutura de pesquisa e pós-graduação em 101 

áreas estratégicas da UENF (FUNARBE) - Convênio n.º 01.06.0626.00. Subprojetos: 102 

Obras para computação – CCT - Prédio para genômica, proteônica e metabolônica – CBB - 103 

Modernização de infraestrutura de pesquisa - CCTA - Situação: A reforma do morcegário 104 

está em execução e será finalizada até o término da vigência do convênio, 04/12/2012. Os 105 

demais subprojetos, CBB e CCT, foram finalizados. 2006 - Avanços na infraestrutura da 106 

UENF para áreas estratégicas de ciência e tecnologia (FUNARBE) - Convênio n.º 107 

01.07.0592.00 - Data de encerramento: 12/03/2012 - Subprojetos: Prédio para energias 108 

alternativas – CCT - Unidade experimental em São João da Barra – CCTA - Reforma do 109 

biotério – CBB – Compra de espectrofotômetro de infravermelho – CCTA - Situação: O 110 

subprojeto “Unidade experimental em São João da Barra” do CCTA ainda não foi 111 

executado. Foi solicitada à FINEP em 31/01/2012 autorização para a construção da 112 

Unidade Experimental, com readequação do projeto original, no campus principal da 113 

UENF.  Aguarda-se a aprovação. Os demais subprojetos, CBB e CCT, foram finalizados. 114 

2007 – Modernização e recuperação de infraestrutura física relacionada à pesquisa e 115 

pós-graduação na UENF (FUNDENOR) - Convênio n.º 01.09.0361.00 (sob 116 

responsabilidade da Prefeitura da UENF). Subprojetos: Recuperação de infraestrutura em 117 

unidades multiusuárias de Biociências e Biotecnologia – CBB - Reestruturação da 118 

infraestrutura de pesquisa no Centro de Ciências e Tecnologia – CCT - Melhoria da 119 

infraestrutura de apoio à pesquisa na área de Ciências Humanas – CCH - Situação: 120 

Projeto em execução. A maior parte dos recursos financeiros da primeira parcela ainda não 121 

foi utilizada. Há necessidade de utilização com urgência de pelo menos 80% dos recursos 122 

da primeira parcela e apresentação de relatório técnico de acordo com modelo FINEP para 123 

a liberação da segunda parcela. A execução deste convênio deve ser realizada em regime 124 

de urgência urgentíssima sob o risco de não prorrogação pela FINEP e com isso, a UENF 125 
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deixar de utilizar a segunda parcela de cerca de R$ 1.000.000,00. 2008 – Implantação de 126 

Infraestrutura Voltada ao Crescimento e Desenvolvimento Relacionados à Pesquisa 127 

na UENF - Projeto não contemplado. 2009 - Modernização da infraestrutura física de 128 

pesquisa da UENF em consonância com o plano de desenvolvimento institucional 129 

(FUNDENOR) - Convênio n.º 01.10.0749.00 - A FINEP colocou em exigência a adequação 130 

de uma série de metas físicas dos subprojetos do CBB e do CCTA para a liberação da 131 

primeira parcela do recurso. Os ajustes exigidos pela FINEP com relação ao memorial 132 

descritivo e plantas das metas físicas alteradas foram efetuados pela prefeitura da UENF 133 

ainda em 2011. Entretanto, no dia 27/03/2012 a PROPPG tomou conhecimento da 134 

necessidade de assinatura destes documentos pelo engenheiro responsável. Providências 135 

serão tomadas em caráter de urgência. 2010 – Construção de espaços físicos e de 136 

infraestrutura para pesquisas em tecnologias aplicadas ao desenvolvimento do 137 

Norte e Noroeste Fluminense - Data de submissão: 23/03/2011 - Subprojetos: 138 

Construção de espaços físicos e de infraestrutura para pesquisas na área de tecnologias 139 

aplicadas ao desenvolvimento humano do Norte e Noroeste Fluminense – CCH - 140 

Construção de laboratórios multiusuários e unidade de triagem de animais silvestres: 141 

expansão da infra-estrutura de apoio à pesquisa avançadas e extensão – CCTA - 142 

Expansão da infra-estrutura para pesquisas em saúde no Centro de Biociências e 143 

Biotecnologia – Etapa II – CBB - Núcleo de recursos computacionais (NRC) – CCT - 144 

Situação: Aguarda-se a assinatura do Convênio pela FINEP. 2011 – Ampliação da 145 

infraestrutura laboratorial e inovação de pesquisa multiusuária da UENF. Data de 146 

submissão: 23/02/2012. A FINEP exigiu o preenchimento de planilhas que consistem num 147 

relato com informações acerca dos projetos apoiados nas chamadas 01/2005, 01/2006, 148 

01/2007, 01/2008, 01/2009, 02/2010. Estas planilhas serão enviadas até o dia 30/03/2012, 149 

dentro do prazo estabelecido pela FINEP. O prof. Amaral agradece aos Diretores de 150 

Centro, bem como a Prefeitura da UENF pelo pronto atendimento na solicitação de 151 

colaboração com informação sobre a execução dos Convênios, bem como os impactos 152 

gerados. O Prof. Amaral agradeceu aos Diretores de Centro que encaminharam os 153 

questionários com as informações solicitadas. Falou que será feita uma redação final para 154 

ser encaminhada a FINEP. Passando ao item 4, o Prof. Ronaldo agradeceu a 155 

oportunidade, para fazer a prestação de contas dos Recursos do Fundo de Administração - 156 
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Convênios. Falou que é importante prestar contas, para desmistificar o uso dos recursos. 157 

Distribuiu à cópia da CI AgInova/UENF nº 049/2012 a todos os Membros, fez a leitura da 158 

mesma onde consta uma tabela que demonstra a arrecadação com convênios vinculados à 159 

Fundenor e Bio-Rio de 2007 até 2011. Tabela esta que foi apresentada no relatório de 160 

gestão 2011 da Reitoria. Apresentou também na mesma CI uma tabela, de 2005 a 2012, 161 

com os valores arrecadados junto ao Fundo de Administração, proveniente de convênios e 162 

prestação de serviços, que foram depositados em conta corrente na Fundenor. Na CI 163 

consta a relação de despesas efetuadas no período 2010-2011 alocadas por Centros, 164 

Agência de Inovação e Reitoria. Explicou detalhadamente como os recursos são utilizados. 165 

O Reitor agradeceu e falou que pediu para o Prof. Ronaldo trazer a prestação de contas, 166 

para que todos soubessem a realidade da arrecadação na Fundação e para que os 167 

Membros pudessem discutir, sobre o assunto. O Prof. Edson falou que a questão de 168 

arrecadação extra-orçamentária, sempre será uma polêmica nas universidades, pois não 169 

há como estabelecer critérios de utilização dos recursos. Passando ao item 5, o Reitor leu 170 

a CI UENF/CCTA/LZNA 045/2012, que fala sobre o problema que está havendo no Colégio 171 

Agrícola Antônio Sarlo, onde o Prof. Maldonado está construindo uma guarita sem 172 

autorização prévia. O Reitor falou que chamará o Professor para entrar em entendimento. 173 

Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas 174 

e 24 minutos. 175 

 176 

 Prof. Silvério de Paiva Freitas                 Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 177 

                  Reitor                                                             Secretária ad hoc 178 

 179 


