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ATA DA TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

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

Reitoria da UENF, às 14 horas, a tricentésima octogésima oitava reunião ordinária do 5 

Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – 6 

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

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

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

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

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

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

Diretor do CCTA; Prof. Marco Antônio Martins – Diretor Geral Administrativo. 13 

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

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

Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Prof. Vanildo Silveira – 16 

Diretor de Informação e Comunicação; Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior – Secretário 17 

Geral; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. José Fernando 18 

Abreu Almeida - Gerente de Recursos Humanos; Srª Iassanã Seixas do Amaral Pereira 19 

Soares – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 387ª 20 

reunião; 2- Informes; 3- Elaboração de laudo de insalubridade e periculosidade; 4- 21 

Construção do Laboratório de Certificação de Produtos Cerâmicos – parecer do relator; 5- 22 

Assuntos Diversos. O Prof. Edson iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. 23 

Passando ao item 1, o Prof. Edson colocou em apreciação a minuta da ata da 387ª 24 

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

seguintes informes: i) informou sobre a ausência do Prof. Silvério que está em Brasília, 26 

participando de uma audiência com o Vice-Presidente Michel Temer, amanhã, dia 09, ele 27 

estará participando da reunião administrativa mensal da ABRUEM; ii) informou sobre a 28 

Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais (ASSAII), que está prevista na 29 

legislação geral da UENF, desde a criação da Universidade, como órgão auxiliar da 30 

Reitoria. Falou que como meta a UENF está participando de todas as redes importantes. 31 

Em rede estadual a UENF participa como membro fundador e na rede nacional 32 
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participamos como membros. Estamos participando de eventos, como o Encontro Anual do 33 

Fórum das Assessorias das Universidades Brasileiras para Assuntos Internacionais 34 

(FAUBAI), onde fomos representados pelo Prof. Logullo. Foi discutido o papel das IES 35 

brasileiras no sentido de melhor compreender o que significa cooperar internacionalmente, 36 

no âmbito da educação superior. Estivemos participando também do Congresso das 37 

Américas sobre Educação Internacional (CAEI), no Rio de Janeiro, com 602 participantes 38 

de várias instituições de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro. O Prof. Edson 39 

pediu aos membros do Colegiado que divulguem as informações aos alunos, inclusive 40 

sobre o link do Programa Ciência Sem Fronteira no site da UENF, onde procuramos 41 

colocar todas as informações. Estamos trabalhando com um grupo relativamente pequeno, 42 

diante da quantidade de demandas que estão aparecendo; iii) informou que a próxima 43 

reunião do COLEX será com o grupo da Rede das Assessorias de Relações Internacionais 44 

das Instituições de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro (REARI), com pauta 45 

única; iv) falou sobre a nova exigência do MEC de que os avaliadores, ao se ausentarem 46 

de suas instituições, precisam apresentar um documento com a concordância do Reitor. O 47 

Prof. Vanildo falou que durante cinco anos foi avaliador do MEC, explicou como funciona 48 

o sistema e disse que seria interessante disciplinarmos com que frequência o professor 49 

pode se ausentar da Universidade, para que não prejudique as aulas. O Prof. Vanildo 50 

informou que no último dia 20 seu nome foi homologado no CONSUNI como Diretor de 51 

Informação e Comunicação, como todos sabem. No curto período de dez dias procurou 52 

conhecer a equipe, saber de suas aspirações, ideias e traçar metas. Algumas mudanças 53 

ocorreram, como: a Gerência de Recursos Computacionais (GRC) passou a ser Gerência 54 

de Informação (GINFO), com maior abrangência. A antiga Assessoria de Comunicação 55 

(ASCOM) passou a ser Gerência de Comunicação. A Diretoria abrigará também a Editora 56 

da UENF. Informou que o e-mail da diretoria é dic@uenf.br e o telefone 27397268. Falou 57 

que está implantado o sistema on-line, para melhor atender as solicitações à GINFO. 58 

Quando fizerem uma solicitação de manutenção as pessoas saberão, na hora, qual será o 59 

técnico responsável pelo serviço. Sobre o Planejamento Estratégico Situacional (PES) 60 

informou que foi encaminhado a última versão, para que todos possam analisar e discutir 61 

sobre o documento e depois ser liberado para impressão. O Prof. Marco Antônio informou 62 

sobre o problema que ocorreu com a firma que presta serviço no restaurante da UENF em 63 

Macaé. Informou que a empresa não apresentou as certidões necessárias para renovação 64 
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do contrato. O Prof. Edson falou que conversou pouco tempo antes desta reunião sobre 65 

este assunto e, de acordo com a concordância mútua, a empresa terá dois dias para se 66 

legalizar sem ter que retirar todo material do local. O Prof. Marco Antônio informou sobre 67 

o concurso para técnico-administrativo, que foi pedido à empresa contratada para realizar o 68 

concurso, CEPUERJ, um período maior para divulgação do edital, para depois realizar a 69 

prova e ficaram de rever o calendário. O Prof. Edmilson informou que recebeu a visita do 70 

Conselho Regional de Biblioteconomia, que lavraram um auto de infração. Para auxiliá-lo, 71 

solicitou a presença de um representante da Assessoria Jurídica. Informou a todos que a 72 

Direção do CCT decidiu que não receberá nenhum documento desse tipo, pois em sua 73 

opinião a tramitação correta seria passar primeiro pela Reitoria. Orientou seus assessores 74 

para que não recebam documentos dessa natureza. O Prof. Ronaldo falou que há poucos 75 

dias aconteceu com ele algo parecido e que procurou entender sobre o que tratava o 76 

documento e ajudou a Reitoria a resolver o problema. Em sua opinião, como gestores, 77 

todos deverão participar e tentar resolver problemas desse tipo. O Prof. Edson falou que 78 

conversará com a Assessoria Jurídica, para definir como todos deverão agir no momento 79 

que forem procurados por um Conselho ou por Oficiais de Justiça. O Prof. Edmilson 80 

informou sobre o problema de convidar pessoas para participarem de bancas, sendo que 81 

para elas receberem são obrigadas a ter conta no Bradesco. O Prof. Marco Antônio 82 

informou que é uma ordem do Governo do Estado e não podemos ir contra essa ordem. 83 

Todos os nossos fornecedores e empresas, que têm contrato conosco, foram obrigados a 84 

abrir conta no Bradesco, senão não podemos efetuar o pagamento. O Prof. Sérgio falou 85 

sobre a área anexa do CCH, que hoje está ocupada pelo CEDERJ e anteriormente era 86 

ocupada pelo restaurante. Falou que a área está fazendo muita falta ao CCH. A Profª. Ana 87 

Beatriz informou que já está de mudança para o novo prédio, onde ficará instalada a 88 

PROGRAD e o CEDERJ, com isso ela está devolvendo à Reitoria o anexo do CCH, para 89 

que possam definir como o espaço será utilizado. O Prof. Ronaldo informou sobre a visita 90 

que recebeu da Receita Federal onde entregaram um Termo de Ciência de Início de 91 

Diligência e Intimação nº 106/2012, solicitando que a UENF e a Profª Ana Lúcia Diegues 92 

Skury apresentassem e dessem explicações sobre a importação de um equipamento. A 93 

postura que tomou foi saber o que eles queriam, para agir de maneira correta. Como 94 

gestor, na falta do Reitor, tomou a responsabilidade de aceitar o documento e solucionar o 95 

problema. Vieram fiscalizar se o equipamento estava realmente na UENF. O Prof. Edson 96 
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enfatizou a necessidade de consultar a Assessoria Jurídica, para que definam como todos 97 

deverão agir no momento que chegar uma intimação. O Sr. Constantino falou que será 98 

impossível fazer uma resolução sobre quais atitudes deverão ser tomadas, pois são 99 

inúmeras situações diferentes que se apresentam. Passando ao item 3, o Prof. Marco 100 

Antônio fez uma explanação de todo processo de insalubridade e periculosidade, desde o 101 

princípio. Informou que chegou uma Carta 001/2012 da FIRJAN, com uma proposta de 102 

elaboração de laudo de periculosidade e laudo de insalubridade, solicitando o envio de 103 

informações. Após os membros do Colegiado discutirem sobre o assunto, ficou definido 104 

que o Prof. Marco Antônio fará um documento informando a FIRJAN que as informações 105 

constam no processo de insalubridade e periculosidade da UENF. Passando ao item 4, o 106 

Prof. Edmilson leu seu parecer sobre o Ofício FENORTE PRES nº 034/2012, que solicita 107 

informações da UENF sobre o interesse em autorizar a construção do Laboratório de 108 

Certificação de Produtos Cerâmicos no Campus Leonel Brizola da UENF. Os membros do 109 

Colegiado decidiram que precisam de um pouco mais de tempo, até que se decida sobre a 110 

incorporação FENORTE X UENF, para que seja tomada uma decisão em definitivo sobre o 111 

assunto. Passando ao item 5, o Prof. Edson informou sobre o processo do servidor 112 

Antônio Luiz Ayres, que deseja ser alocado em outro setor. Ficou definido que na reunião 113 

do COLEX posterior à reunião com o REARI, o CCH, CCT e CBB definirão, entre si, qual o 114 

melhor local para receber o servidor. Durante a discussão sobre o assunto o Sr. Fernando, 115 

Gerente de Recursos Humanos, fez uma explanação de como os chefes deverão agir com 116 

seus funcionários e como deverão fiscalizar a frequência. Explicou que há punições que 117 

deverão ser dadas, quando for o caso. O Prof. Edson distribui a todos uma cópia do Ato 118 

Executivo da Escola de Extensão para que todos leiam e analisem para ser discutido na 119 

reunião do COLEX posterior à reunião com a REARI. O Prof. Gonçalo falou que listou 120 

uma série de problemas que está tendo, como vazamentos, obras travadas e que o setor 121 

de manutenção não está conseguindo atender, pois falta verba e pessoal. Perguntou ao 122 

Prof. Gustavo sobre a finalização da rede elétrica no P4, se a rede já está ligada até o 123 

usuário final. O Prof. Gustavo informou que o quadro de energia está finalizado, mas 124 

ainda não está ligado para o usuário final. O Prof. Gonçalo também falou sobre o 125 

problema da falta de segurança na agência do Bradesco que fica dentro do Campus da 126 

UENF. Pediu que fosse colocado um sistema de câmeras. O Prof. Gustavo informou que 127 

houve visita da polícia na agência, para avaliar a segurança no Banco, porém ainda não 128 
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saiu o laudo. O Sr. Constantino sugeriu que seja feito um documento solicitando ao 129 

Bradesco que se manifeste sobre o assunto. O Prof. Gonçalo falou sobre o problema da 130 

falta de bolsistas, pois os setores estão mais sobrecarregados de serviço. O Prof. Paulo 131 

Nagipe informou que foram cortadas 65 bolsas FAPERJ, mas já conversou com o Prof. 132 

Marco Antônio para solucionar esse problema e, assim, poder atender os Centros. O Prof. 133 

Gonçalo indagou sobre a responsabilidade sobre os alunos quando estão realizando 134 

atividades de campo. O Sr. Constantino sugeriu ao Prof. Gonçalo que faça um documento 135 

solicitando essas informações à Assessoria Jurídica. O Prof. Gustavo falou que já foi 136 

modificado o layout da Gerência de Compras, como solicitado anteriormente, para um 137 

melhor funcionamento do setor. Sobre esse mesmo assunto o Prof. Ronaldo informou que 138 

já comprou os cinco computadores solicitados pela Gerência de Compras para dar 139 

agilidade ao seu funcionamento. O Prof. Gonçalo indagou sobre prédios que estão sendo 140 

construídos sem laje. Sugeriu que se coloquem telhas mais fortes. O Prof. Gustavo 141 

informou que o problema dos projetos foi orçamentário. São projetos de 2009. Nada mais 142 

havendo a tratar, o Prof. Edson agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 37 143 

minutos. 144 
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       Prof. Edson Corrêa da Silva                 Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 147 
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