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ATA DA TRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e doze, foi realizada na sala de reuniões da 5 

Reitoria, às 14 horas, a tricentésima nonagésima primeira reunião ordinária do Colegiado 6 

Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as 7 

presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a 8 

reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Antônio Teixeira do Amaral Junior - 9 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Rita da Trindade Ribeiro Nobre Soares – Pró-10 

Reitora de Graduação em exercício; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de 11 

Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; 12 

Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Sérgio Arruda de Moura - Diretor do CCH; 13 

Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA. Compareceram como convidados: Sr. Antonio 14 

Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Sr. Marcelo Viana Pacheco – Diretor da 15 

Prefeitura da UENF em exercício; Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior – Secretário Geral; Prof. 16 

Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Prof. Vanildo Silveira – Diretor de 17 

Informação e Comunicação; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência 18 

de Inovação; Srª Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares – Secretária ad hoc. Tratou-se da 19 

seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 390ª reunião; 2- Informes; 3- Novo Secretário de 20 

Estado de Ciência e Tecnologia: Prof. Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite; 4- Plano 21 

Estratégico Situacional – PES: definição e encaminhamento; 5- Assuntos Diversos. O Reitor 22 

iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1, o Reitor colocou em 23 

apreciação a minuta da ata da 390ª reunião, sendo aprovada por unanimidade. O Reitor 24 

solicitou inversão na ordem da pauta, sendo aprovada por todos. Passando ao item 3, o Reitor 25 

informou que participou da posse do Prof. Luiz Edmundo, onde estavam presentes entre outras 26 

autoridades, os reitores da UERJ, Ricardo Vieiralves e da UEZO, Roberto Soares, o Presidente 27 

da Fenorte, Prof. Almy Junior, da Faetec, Celso Pansera e da Fundação Cecierj, Carlos 28 

Eduardo Bielchovsky. Falou que o motivo desse item na pauta é que com a posse do novo 29 

Secretário de Ciência e Tecnologia poderá haver mudanças, pois há um discurso pessimista 30 

sobre a arrecadação do Governo Estadual. O Sr. Constantino falou que pareceu que o novo 31 

Secretário terá uma atitude mais propositiva. Falou que no discurso de despedida o Dr. 32 

Alexandre Cardoso fez um bom relatório e que ao final falou com o Prof. Almy que a FENORTE 33 

deverá passar para UENF, mostrando que há interesse na sua incorporação pela UENF. Falou 34 
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que não podemos ficar longe da nova realidade e devemos preparar uma estratégia, 35 

interagindo mais para cobrarmos mais. Disse que há necessidade de estarmos mais presentes. 36 

Observou que estamos num período de greves e há um rumor que a UERJ entrará em greve. 37 

O Reitor falou que é o momento de pararmos para refletir, pois não sabemos o que poderá 38 

acontecer mais a frente. Disse que o reitor da UERJ deveria unir as universidades estaduais, 39 

mas somente tem defendido a UERJ. Informou que foi criada a Universidade Estadual da 40 

Baixada (UEB) e somos favoráveis à criação da mesma, contanto que ela tenha condições de 41 

funcionar. Disse que foi bom ocorrer a criação da UEB, pois a possibilidade de fusão da UERJ 42 

e UENF se torna sem sentido, já que foi criada uma nova universidade estadual. Falou que o 43 

movimento feito contra a fusão das universidades teve resultado positivo. O Prof. Edmilson 44 

perguntou se o Secretário Luiz Edmundo continuará como membro do Conselho Curador. O 45 

Reitor respondeu que ele poderá continuar, mas precisará ver se poderá participar por causa 46 

de agenda, e isso será resolvido na próxima reunião do Curador. O Reitor informou, sobre a 47 

questão do triênio, que só haverá mudança para os novos concursados, não havendo mudança 48 

para quem já é funcionário. Informou que conversou com Secretário Sérgio Ruy, sobre a 49 

questão de insalubridade e na ocasião o secretário falou que devemos abrir nossos 50 

laboratórios para uma nova avaliação. O Prof. Paranhos falou que, em sua opinião, devemos 51 

nos preocupar em relação à expansão da UENF. Propôs uma discussão para que possamos 52 

fazer um planejamento sobre o que esperamos para Macaé. Disse que devemos fazer projetos, 53 

também, para a região Noroeste Fluminense. Disse que é necessário fazermos projetos 54 

concretos para apresentarmos ao Governo e fazermos nossas reivindicações, sendo uma 55 

forma de não nos desestimularmos no momento. Disse que seria uma mudança de atitude. O 56 

Prof. Edson falou que será interessante acrescentar alguns detalhes ao projeto que já existe. 57 

O Reitor falou que as propostas deverão estar mais bem elaboradas, para serem aprovadas 58 

nos colegiados. O Prof. Sérgio falou que o campus da UENF tem muito a crescer. Disse que o 59 

CCH tem novos cursos que serão licenciados e precisarão de professores, laboratórios e 60 

pessoal administrativo para atender a demanda que os novos curso exigem, como é o caso do 61 

LGPP recém-criado no CCH, que ainda não tem uma secretaria por falta de pessoal 62 

administrativo. Falou que a luta é grande, mas que todos estão empenhados. Conclamou a 63 

todos para participar da expansão, sem ficar só dependendo da Reitoria, mas também de 64 

esforços coletivos junto ao governo. O Reitor enfatizou que em todas as reuniões que tem 65 

participado, quer seja em âmbito federal ou estadual, o discurso é todo sobre a expansão das 66 
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engenharias. O Prof. Edson falou que precisamos nos adequar à nova realidade que está 67 

ocorrendo. O Prof. Sérgio falou que os projetos deverão ser casados para que possam se 68 

fortalecer. O Prof. Vanildo falou que durante o discurso de posse o Secretário Luiz Edmundo 69 

se referiu à UEZO como uma universidade caçula, à UERJ como gigante e à UENF como 70 

universidade de qualidade. O Prof. Gonçalo falou que temos um Secretário que conhece a 71 

UENF e com isso, ao cobrarmos atitudes, não precisaremos gastar energia com 72 

convencimento. Disse, quanto à expansão, que é importante a UENF crescer sim, mas 73 

devemos nos tornar referência como universidade de alta qualidade, pois é mais importante do 74 

que ganharmos notoriedade como universidade de grande porte. Disse que precisamos nos 75 

preocupar mais com qualidade, do que quantidade de alunos formados sem qualidade. O 76 

Reitor falou que o Prof. Edson já foi cumprimentado no exterior por trabalhar na UENF. Disse 77 

que as pessoas no exterior estão muito ligadas a ranking. Enfatizou que devemos ser eficientes 78 

e eficazes. O Prof. Edson falou que esse tipo de discussão é muito boa. Disse que no 79 

mercado de trabalho há engenheiros desempregados, apesar da grande quantidade de vagas, 80 

pois não têm qualidade. Falou que o nosso diferencial é a questão de sermos 100% de 81 

professores com doutorado e com dedicação exclusiva. Disse que quando falarmos em 82 

expansão, devemos estar sempre preocupados com o campus da UENF. O Reitor falou que é 83 

um período de reflexão importante. Passando ao item 4, os membros do colegiado aprovaram 84 

o Planejamento Estratégico Situacional (PES), liberando o documento para publicação e 85 

encaminhamento. O Reitor pediu a todos que comecem a pensar no Plano de 86 

Desenvolvimento Institucional (PDI), para que possa ser elaborado e posteriormente aprovado 87 

nos colegiados. O Sr. Constantino falou que gostaria de sugerir aos Diretores que discutam 88 

sobre o documento, porém tomando cuidado para que o excesso de discussão não leve ao 89 

imobilismo. Disse que conhecemos nossos problemas e precisamos dar passos a frente. 90 

Sugeriu, como metodologia de trabalho, produzir propostas e fazer documentos. Disse que é 91 

necessário cumprir metas, mas estabelecendo uma cronologia para que consigamos andar e 92 

precisamos estabelecer prazos e limites para definições. O Reitor informou que será dado 93 

encaminhamento ao PES, para logo depois começarmos a elaborar o PDI. Passando ao item 94 

2, o Reitor fez os seguintes informes: i) recebeu convite para participar no dia 14 de junho da 95 

abertura do evento “Rio +20: O Papel do Legislativo Fluminense na Sustentabilidade", que 96 

acontecerá no Rio de Janeiro. Pediu aos Diretores de Centro que o ajudem enviando dados 97 

sobre a atuação da UENF na área de sustentabilidade; ii) recebeu convite para participar da 98 
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Mesa de Abertura do Fórum Empresarial Rio +20, que acontecerá no dia 21 de junho no Rio de 99 

Janeiro; iii) foi publicada no diário oficial, no dia 4 de junho de 2012, a criação da Comissão 100 

Permanente de Inquérito, composta pelos seguintes membros: Professor Alberto Magno 101 

Fernandes - Presidente (CCTA); Técnico de Nível Superior - José Paceli Sarmet Moreira Rocha 102 

(CCTA); Professora Andréa Cristina Vetö Arnholdt (CBB); Técnica Administrativa Márcia Reis 103 

de Siqueira Saldanha (CBB); Professor Vitor de Morais Peixoto (CCH); Técnico Profissional 104 

Carlos Vitor da Silva (CCH); Professora Denise Ribeiro dos Santos (CCT); e Técnico de Nível 105 

Superior Fábio Rangel Duarte (CCT); iv) foi publicada no diário oficial, no dia 4 de junho de 106 

2012, a criação da Comissão que apresentará propostas de aperfeiçoamento do Plano de 107 

Cargos e Vencimentos da UENF, composta pelos seguintes membros: Professor Manuel 108 

Vazquez Vidal Junior – Coordenador; Professor Raul Ernesto Lopez Palácio; Professor Antônio 109 

Peixoto Albernaz; Técnica de Nível Superior Nilza Franco Portela; Técnico de Nível Elementar 110 

Alberto dos Santos Barreto; e Técnico de Nível Elementar Osvaldo Luis da Silva; v) participou 111 

de Audiência Pública na ALERJ no dia 30 de maio, quando tratou-se do orçamento da UENF. 112 

Falou que os Deputados ficaram surpresos pela Reitoria abrir as informações. Disse que os 113 

sindicatos estavam presentes e falaram na mesma sintonia da UENF. Disse que na ocasião foi 114 

aprovada nova audiência pública, no próximo dia 19 de junho, com a participação das três 115 

Universidades Estaduais; vi) foi realizada no dia 31 de maio a licitação do restaurante 116 

universitário, onde 15 empresas foram inscritas, mas só 3 participaram. Disse que dentro de 117 

três dias úteis deveremos ter o resultado; vii) participou do 50º Fórum Nacional de Reitores, em 118 

Recife, onde esteve com o Presidente da CAPES, Jorge Almeida Guimarães e o Presidente do 119 

CNPq, Sr. Glaucius Oliveira; viii) esteve com o Presidente da FAPERJ, Ruy Garcia Marques, 120 

que lhe informou que liberou verba para compra de equipamento que está na relação definida 121 

pelos membros deste colegiado; ix) haverá reunião no dia 6 de junho com o Presidente da 122 

FENORTE, quando conversarão sobre a criação do Parque Tecnológico. O Prof. Manuel 123 

informou que a comissão que trata da fusão do Colégio Agrícola Antônio Sarlo com a UENF 124 

terminou os trabalhos e em breve o assunto será levado ao COLEX. O Prof. Edson fez uma 125 

explanação sobre sua viagem ao Texas, onde teve oportunidade de assinar convênios, 126 

interagir com várias universidades e estudar o interesse em universidades onde nossos alunos 127 

possam participar do Programa Ciência Sem Fronteiras. O Sr. Constantino informou que 128 

representou a UENF em um almoço no Rio de Janeiro promovido pelo Banco Santander, que 129 

possui vários projetos universitários, inclusive com premiações. O Prof. Ronaldo informou que 130 
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a UENF foi convidada para fazer parte do Comitê Consultivo da Macaé Technologie. O Prof. 131 

Vanildo informou que o problema que está ocorrendo com a internet está sendo corrigido, pois 132 

foi descoberto que não é um problema técnico apenas. Disse que o problema está na 133 

transmissão da Rede Rio para a UENF, mas os técnicos estão trabalhando na questão. O Prof. 134 

Nagipe informou que no dia 6 de junho se encerram as inscrições do Edital de Multiplicadores. 135 

Informou, também, que o Prof. Alcimar representou a UENF em Brasília no Observatório de 136 

Economia Criativa (OBEC), que foi lançado no dia 1º de junho pelo Ministério da Cultura. Nada 137 

mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas e 18 138 

minutos. 139 
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