
     

 

 

                                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 

 

 

ATA DA TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e doze, foi realizada no Centro de 4 

Convenções da UENF, às 14 horas, a tricentésima octogésima sétima 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; Profª. Adriana 8 

Jardim de Almeida - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; Profª Ana 9 

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

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

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

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

Almeida – Diretora Geral Administrativa em exercício. Compareceram como convidados: 14 

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

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

Manuel Vazquez Vidal Junior; Srª Lilia Elizabeth Ribeiro; Srª Iassanã Seixas do Amaral 17 

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

386ª reunião; 2- Informes; 3- Sistema de Compras da UENF; 4- Escola de Extensão; 5- 19 

Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. 20 

Passando ao item 1, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 386ª reunião, 21 

sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 2, O Reitor fez os seguintes 22 

informes: i) participou de reunião da ABRUEM em Brasília, quando conversaram sobre o 23 

50º Fórum Nacional de Reitores que será realizado no mês de maio em Recife; ii) a UENF 24 

foi convidada para participar de uma Audiência Pública que acontecerá no dia 18 de abril, 25 

em Brasília, onde será debatida a Autonomia das Universidades Públicas, com a 26 

apresentação sobre Financiamentos dos Estados para as IES pelo Presidente da 27 

ABRUEM. No dia 19 de abril haverá, também em Brasília, o Seminário “O Estado da Arte 28 

do PNE 2011-2020: o ponto de vista das instituições universitárias”, evento organizado 29 

pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB). Nos dois eventos a 30 

UENF será representada pelo Prof. Amaral; iii) houve reunião do Conselho Curador no dia 31 

11 de abril, quando tratamos de vários assuntos, entre eles a incorporação da FENORTE 32 

pela UENF. Disse que o projeto será levado ao Governador Sérgio Cabral. Foi discutida a 33 
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alteração no sistema de aposentadoria para aqueles que ingressarem no serviço público. 34 

Foi tratada a possibilidade de criação de um Plano Único de Cargos e Vencimentos entre 35 

as Universidades Estaduais; iv) esteve em Santa Maria Madalena, acompanhado do Prof. 36 

Marcio Folly, que participa de uma associação responsável por projetos sociais no 37 

Município. Disse que se encontraram com o Prefeito Arthur Lima Garcia na Sede da 38 

Prefeitura e assinaram um convênio de cooperação técnica e cientifica. No mesmo dia 39 

participou da Cerimônia de Comemoração dos 42 anos do Parque Estadual do Desengano 40 

e estavam presentes ao evento o Prefeito de Santa Maria Madalena, o Diretor de 41 

Biodiversidade e Áreas Protegidas do INEA, André Ilha, o Prof. Paulo Nagipe e o 42 

representante da UENF no Conselho Consultivo do Parque, Prof. Paulo Pedrosa Andrade, 43 

entre outros; v) irá ao Tribunal de Contas do Estado no dia 18 de abril para discutir sobre o 44 

processo do Restaurante Universitário; vi) na última reunião do COLEX, os membros do 45 

Colegiado concordaram que a UENF enviará documento à PETROBRAS liberando a área 46 

para ampliação do prédio da centrífuga, depois que for verificado se o local destinado à 47 

construção do laboratório estiver de acordo com outras obras já definidas. Sobre esse 48 

assunto, falou que recebeu uma CI da Prefeitura da UENF 043/12 na qual encaminha o 49 

projeto, apresentando a área onde será construído o laboratório, comprovando que não 50 

haverá problemas com outras obras definidas anteriormente; vii) estão surgindo algumas 51 

reclamações sobre as novas normas adotadas para melhorar o funcionamento de 52 

transporte na UENF. Solicitou aos Diretores que deem informações corretas nos seus 53 

Centros, pois foram feitas modificações no sistema de transporte, com a concordância de 54 

todos os membros do COLEX. Enfatizou que não foi uma decisão da Reitoria. O Prof. 55 

Henrique falou que passou todas as informações no CCTA, explicou a todos que as 56 

mudanças foram para melhorar o funcionamento. O Prof. Edmilson parabenizou o sistema 57 

de transporte, pois ele foi ao Rio de Janeiro com outras pessoas no mesmo carro e todas 58 

conseguiram resolver o que foram fazer em tempo hábil, e às 17 horas todas já estavam no 59 

carro voltando a Campos. O Prof. Edson falou que esteve em Macaé participando da 60 

Cerimônia de Colação de Grau do LENEP no dia 13 de abril. Informou que no dia 16 de 61 

abril participou de um evento na ALERJ, cujo tema foi “Agenda da Sustentabilidade: Ações 62 

do Estado para o Rio +20”, organizado pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento 63 

Estratégico do Rio de Janeiro. Disse que várias autoridades estavam presentes, como: 64 

Secretário Estadual de Meio Ambiente - Carlos Minc; Secretário Estadual de Transporte - 65 
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Júlio Lopes; Secretário Estadual da Casa Civil – Régis Fichtner; Presidente do Tribunal de 66 

Justiça do Rio – Desembargador Manoel Alberto Rebêlo dos Santos; Presidente da ALERJ 67 

- Paulo Melo; Deputados Estaduais Aspásia Camargo e Edson Albertassi; entre outras 68 

autoridades. A Profª. Ana Beatriz informou que encaminhou, a todos, convites das 69 

cerimônias de Colação de Grau, que acontecerão entre os dias 18 e 20 de abril. Falou que 70 

conta com a presença de todos. Convidou os membros do Colegiado para participarem, 71 

após a reunião do COLEX, da Cerimônia Oficial de Abertura do primeiro semestre de 2012, 72 

às 17h. Informou que esse evento foi divulgado pela ASCOM e tratado com os 73 

coordenadores dos cursos durante reunião da Câmara de Graduação. Informou, também, 74 

que no ano passado foram feitas carteirinhas de estudante, principalmente para os cursos 75 

à distância. Disse que foi pedido aos coordenadores de cursos que informassem aos 76 

alunos para comparecer a PROGRAD para solicitar suas carteirinhas, porém muitos alunos 77 

estão nos procurando falando que não sabiam. Disse que agora haverá uma demora na 78 

confecção. Fez um apelo aos membros para que colaborem na transmissão de 79 

informações. O Prof. Edmilson falou que esteve junto com o Prof. Valdo em um evento 80 

onde estava presente o Subsecretário de Estado de Energia Logística e Desenvolvimento 81 

Industrial, Marcelo Vertis. Disse que na oportunidade convidou o Subsecretário para fazer 82 

uma visita a UENF. Informou que recebeu um e-mail da Agência de Inovação comunicando 83 

que já foi publicado no DOERJ o convênio com INEA, para instalação do radar 84 

meteorológico. O Prof. Paulo falou que esteve em Santa Maria Madalena, na 85 

comemoração dos 42 anos do Parque Estadual do Desengano, que é o mais antigo parque 86 

estadual do Rio de Janeiro. Disse que neste momento está em estudos a criação de uma 87 

Câmara Técnica para analisar projetos voltados para o parque. Disse que a Câmara, caso 88 

sua criação seja confirmada, deverá ter um espaço na UENF e servirá para subsidiar 89 

decisões a serem tomadas pelo INEA. O Prof. Sérgio informou que há algum tempo o 90 

Prof. Edson perguntou o porquê de não podermos colocar o nome de EDUENF na editora. 91 

Disse que procurou se informar e ficou sabendo que o motivo é que a editora foi 92 

cadastrada com o CNPJ da UENF, junto à Agência Brasileira do ISBN - International 93 

Standard Book Number. Disse que será necessário enviar uma carta à Fundação Miguel 94 

de Cervantes – Fundação Biblioteca Nacional – Agência Brasileira do ISBN, solicitando a 95 

alteração, a exemplo da denominação das demais editoras universitárias, ficando assim: 96 

razão social – Editora da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro/Editora 97 



     

 

 

                                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 

 

 

da UENF. Nome de fantasia: EDUENF. O Reitor falou que enviará o documento para que 98 

seja feita a alteração. O Prof. Sérgio informou também que recebeu um e-mail da 99 

Fundação Biblioteca Nacional do Ministério da Cultura, onde solicitam que seja feito o 100 

Depósito Legal das Publicações da UENF junto à Fundação, para que as publicações, ao 101 

serem depositadas, não fiquem somente disponíveis fisicamente nas salas de leitura da 102 

fundação, mas, sobretudo, constem da base de dados do acervo, acessível a todos através 103 

da página na internet. Disse que solicitaram o envio das seguintes publicações: Jornal 104 

Brasileiro de Ciência Animal Vol. 3, n.6 – 2011, Vol.4, n.7 – 2011, Vol.4, n.8 – 2011 e todas 105 

as edições da Revista UENF. O Reitor falou que encaminhará a solicitação a ASCOM para 106 

providências. O Prof. Vanildo informou sobre o Edital FAPERJ nº 08/2012 – Programa 107 

“Apoio à Produção de Material Didático para Atividades de Ensino e/ou Pesquisa – 2012”. 108 

O Reitor falou sobre a importância de participar de reuniões, como a que aconteceu junto 109 

a FINEP, onde tomou conhecimento de algumas pendências de projetos e assim poder 110 

solucionar os problemas mais rapidamente. Nessa reunião foi tratada a possibilidade da 111 

UENF apresentar projeto à FINEP no sentido do estabelecimento de um Núcleo de 112 

Excelência em Petróleo e Gás. Este organizaria todos os esforços e ações já existentes na 113 

Universidade nessa área, além da expansão para outras ações. Passando ao item 3, o 114 

Reitor falou de sua preocupação com o sistema de compras. Disse que a Gerente de 115 

compras, Srª Lilia, fez algumas solicitações para que possamos agilizar o processo, como 116 

reforço de pessoal para o setor e computadores. Passou a palavra à Srª. Lilia para maiores 117 

explicações sobre o Sistema SIGA a todos os membros do Colegiado. A Srª. Lilia falou 118 

que o Reitor solicitou que ela fizesse uma avaliação do que a Gerência de Compras 119 

necessita para viabilizar o sistema de compras, pois o Sistema SIGA é muito complexo. 120 

Disse que por isso solicitou contratação de pessoal, computadores e que fossem definidos 121 

alguns critérios para viabilizar todo processo. A Srª. Lilia e a Srª. Ellen fizeram uma 122 

explanação de como funciona o Sistema, tirando várias dúvidas. Durante discussão sobre 123 

o assunto foi falado sobre o problema de, às vezes, ao se contatar setores administrativos 124 

somente bolsistas serem encontrados. Ao fim da discussão o COLEX definiu que: a UENF 125 

fará um catálogo SIGA padronizando alguns itens, como cadeiras, computadores e 126 

outros a serem comprados por meio do sistema, agilizando as compras; haverá uma 127 

pessoa em cada laboratório treinada para trabalhar com o sistema; os setores farão 128 

uma triagem dos pedidos, para que ocorram menos equívocos; a Gerência de 129 
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Compras terá autonomia para excluir itens que forem enviados de maneira errada, 130 

porém o Centro que tiver o item excluído será informado do ocorrido; haverá 131 

contratação de pessoal e aquisição de computadores; a Prefeitura do Campus 132 

mudará o layout da sala da Gerência de Compras para acomodar melhor os novos 133 

contratados. O Reitor agradeceu a Srª Lilia e a Srª. Ellen pelas explicações. Passando ao 134 

item 4, O Prof. Paulo falou sobre a Escola de Extensão. Fez uma explanação sobre a 135 

minuta de Ato Executivo que regulamentará a aplicação dos recursos de Cursos de 136 

Extensão da UENF. Falou que a Escola é de grande importância e está criada, porém falta 137 

definir critérios para seu melhor funcionamento. Ficou definido que o Prof. Sérgio será 138 

relator do processo e será auxiliado pelos professores Manuel Vazquez e Edmilson. 139 

Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas. 140 

 141 

 142 

Prof. Silvério de Paiva Freitas                 Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 143 

                  Reitor                                                             Secretária ad hoc 144 
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