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ATA DA TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

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

Reitoria, às 14 horas, a tricentésima octogésima sexta 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. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Srª. 12 

Ellen Holder da Cruz Almeida – Diretora Geral Administrativa em exercício. Compareceram 13 

como convidados: Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. 14 

Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Sr. Antonio 15 

Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Vanildo Silveira – Secretário Geral; 16 

Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Prof. Manuel Vazquez 17 

Vidal Junior; Srª Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares – Secretária ad hoc. Tratou-se 18 

da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 385ª reunião; 2- Informes; 3- Diretoria de 19 

Informação e Comunicação; 4- Relatório PES; 5- Escola de Extensão; 6-Assuntos 20 

Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 21 

1, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 385ª reunião sendo aprovada por 22 

unanimidade. Passando ao item 2, O Reitor fez os seguintes informes: i) foi à reunião da 23 

ABRUEM em Brasília onde conversaram sobre o 50º Fórum Nacional de Reitores que será 24 

realizado no mês de maio em Recife. Conversaram sobre a Missão Internacional da 25 

ABRUEM que irá a Alemanha e a Bélgica, onde seremos representados pela Profª Ana 26 

Beatriz Garcia; ii) informou que a UENF foi convidada para participar de uma Audiência 27 

Pública que acontecerá no dia 18 de abril em Brasília, onde debaterá a Autonomia das 28 

Universidades Públicas, com apresentação sobre financiamentos dos Estados para as IES 29 

pelo Presidente da ABRUEM. No dia 19 de abril haverá, também em Brasília, o Seminário 30 

“O Estado da Arte do PNE 2011-2020: O ponto de vista das instituições universitárias”. Nos 31 

dois eventos a UENF será representada pelo Prof. Amaral; iii) informou sobre a reunião 32 
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que ocorreu na FINEP, onde foi recebido pelo Presidente Glauco Arbix e o Diretor de 33 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico da FINEP Roberto Vermulm. Conversaram 34 

sobre a expansão da UENF e sobre algumas pendências que temos com a FINEP de 35 

projetos de 2009. O Reitor falou que a reunião foi muito importante, pois os problemas que 36 

nos foi passado já estão sendo resolvidos. O Prof. Amaral falou que recebemos um e-mail 37 

ontem da FINEP, que falava que ao analisarem a documentação necessária à liberação do 38 

convênio PROINFRA 2010, de Ref. 0382/11, para assinatura de Diretoria da FINEP, 39 

constataram que a Instituição Convenente (FUNDENOR) estava inadimplente perante a 40 

Administração Pública Federal. Disse que pediu ao Prof. Ronaldo para verificar o que 41 

estava ocorrendo e ele nos informou que foi apenas um equívoco de informações de datas, 42 

que tudo está sendo resolvido e serão tomadas providências em tempo hábil; iv) informou 43 

que participou da aula de abertura do Curso de Administração Pública no CCH e ficou 44 

muito satisfeito com a motivação do Centro. Parabenizou o Prof. Sérgio Arruda pela 45 

motivação. O Prof. Sérgio falou que foi um fato memorável o início de mais um curso e 46 

que em breve teremos o Curso de Filosofia e depois o de Letras. v) informou que 14 47 

professores foram contemplados no edital APQ1, havendo aprovação em todos os 48 

Centros. Os professores contemplados foram: Carlos Eurico Pires Ferreira Travassos 49 

(Epidemiologia molecular de surtos de poxviroses humana e animal nas regiões norte e 50 

noroeste do estado Rio de Janeiro); Claudete Santa Catarina (Aspectos fisiológicos e 51 

bioquímicos da germinação de sementes e morfogênese in vitro em espécies arbóreas 52 

nativas); Cláudia de Melo Dolinski (Nematoide entomopatogênico endêmico 53 

Heterorhabditis indica LPP30 (Rhabditida: heterohabditidae) e seus antagonistas em 54 

goiabal em fase de conversão e convencional); Cristina Maria Magalhães de Souza 55 

(Fitotoxicidade a As e Cd: Influência na Ecofisiologia e Metabolismo de duas Macrófitas 56 

Aquáticas); Geraldo de Amaral Gravina (Melhoramento genético do feijão-de-vagem para 57 

as regiões norte e noroeste fluminense); Geraldo Márcio Timóteo (A formação de novos 58 

territórios urbanos e o acesso ao mercado de trabalho: efeitos da aquisição habitacional 59 

sobre o processo segregação/integração social e espacial em conjuntos habitacionais de 60 

interesse social); Jorge Hernandez Fernandez (Bases moleculares da migração celular 61 

associada a processos inflamatórios); Luis Fonseca Matos (Expressão de genes regulados 62 

por imprinting genômico e relacionados ao estabelecimento da pluripotência de embriões 63 
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bovinos obtidos pelas técnicas de superovulação e produção in vitro); Marco Antônio 64 

Martins (Produção de mudas micorrizadas de cedro australiano em diferentes recipientes); 65 

Rogério Figueiredo Daher (Desenvolvimento de novas tecnologias e inovação para a 66 

obtenção de cultivares de capim-elefante para produção animal e para suprir a demanda 67 

de produção de lenha e carvão no Norte Fluminense); Ruben Rosenthal (Aperfeiçoamento 68 

dos testes de corrosão em altas temperaturas por combustível de biomassa produzido do 69 

lixo orgânico); Silvia Alicia Martinez (Educação profissional feminina: modelos de formação 70 

no Brasil Republicano); Vitor de Moraes Peixoto (Financiamento de campanhas nas 71 

eleições legislativas brasileiras em 2010: uma análise quantitativa); Wania Amélia Belchior 72 

Mesquita (Juventude e religiosidade pentecostal: desenvolvimento e os impactos do Porto 73 

do Açu no Norte Fluminense). Parabenizou todos os Centros pela aprovação; vi) falou que 74 

a Comissão que está analisando a possibilidade do Colégio Agrícola Antônio Sarlo vir para 75 

UENF está em pleno funcionamento. Pediu ao Prof. Manuel Vazquez, que faz parte da 76 

comissão, para informar aos Membros do Colegiado como estão os trabalhos. O Prof. 77 

Manuel informou que já fizeram duas reuniões. Num primeiro momento está sendo feito 78 

um diagnóstico, um inventário. Verificaram que nos últimos três anos o Colégio Antônio 79 

Sarlo não recebeu docentes. Falou que no momento há uma preocupação de entender o 80 

tempo dos contratos dos professores que atuam lá e que o forte do ensino não é agrícola, 81 

mas sim o ensino fundamental e médio. Falou que a estrutura física é muito boa, 82 

estrategicamente é muito interessante pela localização. Possuem laboratórios que 83 

precisam de poucas adequações. vii) recebemos convite para participarmos do 3º 84 

Congresso Fluminense de Municípios – Gestão Pública e Sustentabilidade: Oportunidades 85 

e Desafios, que acontecerá nos dias 03 e 04 de maio no Rio de Janeiro. O Congresso 86 

discutirá a relação entre as gestões públicas e a sustentabilidade em suas múltiplas 87 

dimensões; viii) a V Feira de Responsabilidade Social Empresarial Bacia de Campos 88 

acontecerá de 08 a 10 de maio, na Cidade Universitária de Macaé; ix) recebemos o Ofício 89 

011/12, enviado pela SINTUPERJ, no qual eles informam que foi aprovado pela categoria o 90 

estabelecimento de um prazo de trinta dias ao Conselho Universitário para a resolução do 91 

Processo E-26/050.637/2011, que trata da tabela salarial dos servidores da UENF. Foi 92 

aprovada ainda a solicitação de marcação de reunião com a SEPLAG. O Reitor disse que 93 

a tabela que foi aprovada no CONSUNI está sendo analisada na ALERJ; x) sobre os trotes 94 
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que ocorreram, falou que é necessário ficar bem claro que trote abusivo é crime e que 95 

existem leis federais e estaduais que tratam desse assunto. Houve algumas reclamações, 96 

as quais procuramos averiguar e não houve maiores problemas. A Profª. Ana Beatriz 97 

informou que no início de todo ano letivo é pedido aos coordenadores de cursos para 98 

alertarem os estudantes sobre o trote vexatório. Percebemos que muitos deles gostam e 99 

querem participar. Pedimos aos diretores e coordenadores para promoverem ações para 100 

recepcionar os alunos. Precisamos do apoio de todos. O Prof. Sérgio falou que no CCH 101 

promoveu, logo na primeira semana, a recepção aos alunos com eventos bastante 102 

interessantes. O Reitor salientou que todos precisam ajudar, pois são todos 103 

corresponsáveis. O Prof. Edmilson falou que em sua opinião o trote deve ser solidário, e 104 

fará ações para evitar que no próximo ano ocorram trotes que venham a denegrir a 105 

imagem da Instituição, ou mesmo colocar os alunos em situações desagradáveis. O Prof. 106 

Edson falou que nesses momentos é necessário termos um comportamento homogêneo. 107 

É necessário que todos os Diretores e Coordenadores de Cursos estejam de acordo com a 108 

posição a ser tomada. O Prof. Gonçalo falou que é necessário darmos alternativas 109 

interessantes para recepcioná-los, como ocorreu no CCH. Devemos nos organizar para os 110 

próximos anos. O Sr. Constantino falou que o trote é um problema infindável. Que nos 111 

últimos tempos os acidentes têm sido um problema complicado. Têm acontecido mortes de 112 

calouros em algumas universidades, intoxicação com produtos químicos. São situações 113 

criminosas, que depõem contra a Universidade, contra o Reitor. Realmente devemos ter 114 

uma atitude homogênea, se necessário até com punição para quem fizer o trote vexatório. 115 

Devemos fazer uma campanha para evitar danos maiores. O Reitor pediu para todos 116 

ficarem atentos; xi) informou aos Membros do Colegiado que o Prof. Vanildo Silveira será o 117 

primeiro Diretor de Informação e Comunicação e o novo Secretário Geral será o Prof. 118 

Manuel Vazquez. A Profª Ana Beatriz parabenizou os professores e informou que 119 

encaminhará projeto para consolidação das bibliotecas. O Prof. Gustavo informou que 120 

finalizou todo projeto do P5. O Prof. Paulo informou que os pesquisadores interessados 121 

em submeter projetos ou programas ao Edital PROEXT 2012 do MEC devem encaminhar 122 

as propostas à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX) até esta 123 

quinta-feira, 12/04. O Prof. Amaral falou que participou da abertura do workshop do 124 

Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais. O Prof. Ronaldo falou 125 
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que na última reunião faltou informar que a UENF foi cadastrada no Sistema de 126 

Informações sobre Política de Propriedade Intelectual. Pediu ao Prof. Vanildo para que seja 127 

enviada uma cópia do documento de cadastro aos Membros do Colegiado. A Profª Ana 128 

Beatriz convidou todos os membros para participarem da Aula Inaugural que acontecerá 129 

no dia 17 de abril, às 17h. Também fez um convite para que todos participem das 130 

solenidades de Colação de Grau que acontecerão nos dia 18, 19 e 20 de abril, às 19h. O 131 

Reitor passou a palavra ao Prof. Manuel Vazquez. O Prof. Manuel falou que foi com 132 

grande honra que recebeu o convite feito pelo Reitor para ser o novo Secretário Geral da 133 

UENF. Falou que terá oportunidade de contribuir e de colaborar com o Prof. Silvério, com a 134 

organização interna. Colocou-se a disposição de todos. Passando ao item 3, o Prof. 135 

Vanildo agradeceu ao Reitor a oportunidade de ser o Diretor de Informação e 136 

Comunicação e espera contribuir para que a Diretoria atenda as expectativas. Falou que se 137 

sentiu honrado com o convite. Entregou a todos uma cópia da Minuta de Planejamento da 138 

Diretoria de Informação e Comunicação, cujo objetivo será entregar as atividades das 139 

áreas relacionadas em um só órgão. Neste contexto a Diretoria terá ação importante na 140 

elaboração, proposição e condução de políticas e programas da UENF nas áreas de 141 

informação e comunicação. Fez uma explanação sobre a minuta de planejamento. O 142 

Reitor falou que é um processo que está sendo conduzido desde o princípio de sua 143 

gestão. Será um passo importante, desde que todos possam colaborar para termos um 144 

processo positivo. O Prof. Reginaldo parabenizou o Reitor pela escolha do Diretor de 145 

Informação e Comunicação e do futuro Secretário Geral. Desejou felicidades aos 146 

Professores Vanildo e Manuel nas novas tarefas. O Prof. Ronaldo também parabenizou 147 

os dois professores e falou de sua satisfação em ver o passo que está sendo dado com a 148 

criação da Diretoria de Informação e Comunicação. O Sr. Constantino falou de sua 149 

satisfação com a escolha dos dois professores em seus respectivos cargos e colocou-se a 150 

disposição. Pediu a todos que analisem o que é preciso fazer para somar neste momento, 151 

com esse órgão que está sendo criado. Será um órgão de grande importância na 152 

Universidade e todos deverão colaborar para o pleno funcionamento. O Prof. Gonçalo 153 

parabenizou o Reitor pela escolha do novo Secretário Geral, como também pela escolha 154 

do Prof. Vanildo como Diretor de Informação e Comunicação. O Prof. Edson falou que 155 

está otimista com a criação da nova Diretoria. Parabenizou os professores na nova etapa. 156 
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Falou que a nova estrutura vai demandar um novo trabalho para todos, mas é importante 157 

sabermos onde estão nossos gargalos, para sabermos como agir para solucioná-los. O 158 

Reitor falou que acredita que dentro de um ano e meio a dois estaremos vendo nossas 159 

realizações. Passando ao item 4, o Reitor falou que o item do Planejamento Estratégico 160 

Situacional (PES) seria discutido na reunião, mas percebemos que o planejamento, 161 

conforme nos foi enviado, precisa de uma análise melhor. O Prof. Vanildo falou que ao 162 

receber a primeira versão do PES considerou que deveria constar na pauta desta reunião, 163 

mas verificou que é preciso trabalhar mais no documento, sem modificar seu conteúdo. 164 

Disse que o Planejamento já está sendo finalizado. O Reitor falou que assim que o 165 

documento for finalizado encaminhará uma cópia aos Membros do Colegiado. Passando 166 

ao item 5, o Reitor falou que recebeu um documento do Prof. Paulo Nagipe sobre a 167 

Escola de Extensão. A ideia é discutirmos o funcionamento da Escola. O Prof. Paulo falou 168 

que vários professores estão entrando em contato para saber como funcionará a Escola. 169 

Disse que conversou com o Sr. Gustavo, da ASCOM, para tornar público o Regimento. 170 

Informou que até julho sairá o primeiro curso no LENEP à noite e as aulas de laboratório 171 

serão dadas nos laboratórios da Petrobras. O Reitor falou que todo e qualquer curso 172 

precisa ser bem avaliado, antes de colocar o nome da UENF. O Prof. Edson falou que 173 

qualquer projeto de curso terá que tramitar dentro da Escola de Extensão. O Prof. 174 

Henrique sugeriu ao Prof. Paulo que interaja com os Centros, para dar maiores 175 

informações sobre a Escola. O Prof. Paulo falou que irá aos Centros para dar informações 176 

sobre a Escola. Disse que na próxima reunião trará a minuta de resolução da Escola de 177 

Extensão. Parabenizou o Prof. Vanildo pela nova tarefa e desejou boa sorte. Deu boas 178 

vindas ao Prof. Manuel Vazquez. Passando ao item 6, o Reitor falou que recebeu o Ofício 179 

FENORTE nº 034/12, onde o Prof. Almy solicita informações sobre o interesse da UENF 180 

autorizar a construção no campus das obras do Laboratório de Certificação de Produtos 181 

Cerâmicos. Ficou definido que o Prof. Edmilson será relator do processo. O Reitor 182 

falou que o Prof. Saboya entrou em contato com ele, e disse que conseguiu, junto a 183 

PETROBRAS, verba para construção de um laboratório de engenharia, junto ao prédio da 184 

centrífuga. Porém ele precisa que a UENF envie um documento a PETROBRAS liberando 185 

a área para construção do novo laboratório. O Reitor perguntou se os Membros do 186 

Colegiado estavam de acordo com o envio do documento. Depois de várias discussões, os 187 



     

 

 

                                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 

 

 

membros concordaram que a Universidade poderá encaminhar o documento a 188 

PETROBRAS, depois que a Prefeitura fizer uma nova planta com a posição correta da 189 

obra, para não haver dúvidas em relação às outras obras já planejadas. O Prof. Gonçalo 190 

perguntou como está o processo de compras de equipamentos. O Reitor informou que 191 

está contratando mais cinco pessoas para o setor de compras, que ajudarão a agilizar o 192 

processo. O Prof. Paulo falou que irá a Santa Maria Madalena para conseguir a minuta de 193 

convênio do Parque do Desengano, que será assinado no dia 13 de abril, para fazer uma 194 

análise. A Sra. Ellen comunicou que em breve será assinado o contrato com a nova 195 

empresa que prestará serviço de coffee break a UENF. Nada mais havendo a tratar, o 196 

Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 17 minutos. 197 

 198 

 Prof. Silvério de Paiva Freitas                 Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 199 

                  Reitor                                                             Secretária ad hoc 200 
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