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ATA DA TRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos vinte e seis 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 terceira 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; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Antônio Teixeira do 9 

Amaral Junior - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva 10 

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

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

Diretor do CCTA; Srª Ellen Holder da Cruz Almeida – Diretora Geral Administrativa em 13 

exercício. 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; Sr. Carlos Antonio Dias Alves – 16 

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

Secretário Geral; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Prof. Carlos 18 

Jorge Logullo de Oliveira – Assessor da Vice-Reitoria; Sr. Carlos André Pereira Baptista – 19 

Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Assinatura do Termo de Posse dos 20 

Docentes Concursados; 2- Aprovação da ata 392; 3- Normas sobre funcionamento do Centro 21 

de Convenções; 4- Relatório da Comissão do Restaurante Universitário; 5- CI Prefeitura da 22 

UENF nº 077/12; 6- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de 23 

todos. Passando ao item 1, foi realizada a solenidade de assinatura dos Termos de Posse dos 24 

seguintes docentes concursados: Maria Clareth Gonçalves Reis – Professora Associada – 25 

LEEL/CCH; Marcello Filgueira – Professor Titular – LAMAV/CCT; Geraldo Márcio Timóteo – 26 

Professor Associado – LEEA/CCH; Marcelo Gomes da Silva – Professor Titular – LCFIS/CCT; 27 

Valdirene Moreira Gomes – Professora Titular – LFBM/CBB; Andrea Cristina Veto Arnholdt – 28 

Professora Titular – LBR/CBB; Lilian Sagio Cesar – Professora Associada – LEEA/CCH; 29 

Ausberto Silvério Castro Vera – Professor Associado – LCMAT/CCT; Max Erik Soffner – Prof. 30 

Associado – LCFIS/CCT; Marta Simone Mendonça Freitas – Professora Associada – 31 

LFIT/CCTA; Silvio de Jesus Freitas – Professor Associado – LFIT/CCTA; Flávio Augusto 32 

Soares Graça – Professor Associado – LCCA/CCTA; Messias Gonzaga Pereira – Professor 33 

Titular – LMGV/CCTA; Joseane de Souza Fernandes – Professora Associada – LGPP/CCH; 34 
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José Carlos Mendonça – Professor Associado – LEAG/CCTA; Karoll Andrea Alfonso Torres – 35 

Professora Associada – LZNA/CCTA. Passando ao item 2, o Reitor colocou em apreciação a 36 

minuta da ata da 392ª reunião, sendo aprovada. Passando ao item 3, o Prof. Gonçalo disse 37 

que analisou as normas de funcionamento dos Centros de Convenções de outras instituições. 38 

Considerou as normas para o funcionamento de nosso Centro de Convenções bem 39 

elaboradas, mas ainda superficiais. Disse que deve constar nas normas diferença entre 40 

eventos internos, não somente de extensão, e eventos externos. Propôs apresentar as 41 

sugestões, em forma de minuta, na próxima reunião. O Reitor disse que é importante termos 42 

as normas para utilizarmos e zelarmos pelo Centro de Convenções. O Prof. Manuel disse que 43 

é bom lembrarmos as atividades das instituições parceiras. O Reitor disse que este tema 44 

retornará na pauta da próxima reunião. Passando ao item 4, o Prof. Nagipe disse que foi 45 

recuperado o documento elaborado pela comissão anteriormente nomeada para tratar do 46 

funcionamento do Restaurante Universitário. Disse que o documento possui mais de 100 47 

páginas e estamos preparando um resumo. Disse que foi agendada visita ao SENAC, pois eles 48 

têm um restaurante-escola. O Prof. Paranhos disse que o SENAC não tem fins lucrativos e 49 

considerou que poderia ser feito um convênio para funcionar um restaurante-escola aqui. O 50 

Prof. Gustavo disse que a comissão fez um levantamento do número de refeições que 51 

teríamos por dia e chegou ao número de 900 refeições no almoço e 600 no jantar, o que 52 

necessitaria de 20 funcionários no primeiro turno e 18 no segundo. Disse que a comissão 53 

definiu que o melhor seria terceirizarmos o serviço. O Reitor disse que a minuta será 54 

apresentada na próxima reunião. Passando ao item 5, o Reitor fez a leitura da CI Prefeitura da 55 

UENF 077/12, que trata de encaminhamento de projeto de ampliação do Prédio de 56 

Experimentação Animal do Estado do Rio de Janeiro, com construção do 2º pavimento. O Prof. 57 

Gustavo disse que o referido prédio está localizado anexo ao Hospital Veterinário. Disse que 58 

ainda não há o projeto executivo. Informou que a UENF já realizou licitação e houve empresa 59 

vencedora para elaborar nossos projetos executivos. Disse que o orçamento da obra é de R$ 60 

532.000,00 (quinhentos e trinta e dois mil reais). O Prof. Logullo disse que o projeto foi 61 

encaminhado pelo Prof. André Lacerda. Disse que a unidade foi instituída envolvendo o CBB e 62 

o CCTA e o projeto inicial previa o 2º pavimento. Disse que o Prof. André encaminhou a 63 

demanda via Hospital Veterinário e a realização da obra seria com recursos da instituição. O 64 

Prof. Reginaldo disse que o projeto não consta da listagem das obras elencadas pelo COLEX. 65 

Disse que encaminhou conforme os trâmites, sendo trazida a demanda ao COLEX. Disse que 66 
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esta obra é muito importante e ganham o CBB e o Hospital Veterinário. Disse que a parceria 67 

tem funcionado, inclusive com atuação de alunos das duas partes. O Prof. Gonçalo disse que 68 

a listagem de obras é dinâmica, não vendo problemas com o surgimento de novas demandas, 69 

mas temos hoje aqui dois grupos de trabalho e temos seguido isso com reunião de Diretores. 70 

Disse que o organograma da Universidade é importante e tem que ser respeitado. Disse que 71 

surgiram alguns núcleos que dão versatilidade para a Universidade, mas alguns depois de 72 

cumprirem seus papéis se findam, não devendo de fato constar no organograma. Disse estas 73 

unidades deveriam se reportar aos Centros e deveria haver representação das mesmas, que 74 

poderiam apresentar seus pleitos via Pró-Reitoria. O Prof. Logullo disse que não tínhamos 75 

orientação a quem nos reportar e decidimos sempre nos reportarmos às duas Direções de 76 

Centro. Disse que espera que os Núcleos sejam regulamentados para que tenhamos a quem 77 

nos reportar. O Prof. Gonçalo disse que as unidades precisam ter oportunidade de expressão 78 

e caminho definido para que professor não encaminhe nada sem passar pela Direção. O Prof. 79 

Henrique disse que o Plano Diretor de Obras é dinâmico, mas tem uma ordem de prioridade. 80 

Disse que esta demanda não tem recursos e deve seguir a ordem de prioridade. O Sr. 81 

Constantino disse que a seu ver a formalização dos núcleos já nos gastou muita energia. 82 

Disse que a concepção de núcleo surgiu antes de 2005 e atendia preocupações da época. 83 

Disse que à medida que CNPq e CAPES exigiam a interdisciplinaridade pensou-se nos 84 

núcleos. Considerou que hoje é desnecessário gastarmos energia com núcleos, pois não 85 

temos impedimento algum para atividades interdisciplinares. O Prof. Gonçalo disse que a 86 

única sugestão é que a PROPPG reconheça o coordenador daquele grupo, como estratégia de 87 

pesquisa. O Reitor informou que os núcleos estão em discussão no CONSUNI. O Prof. 88 

Amaral disse que o que foi colocado vai ao encontro das necessidades, podendo a demanda 89 

tramitar dentro dos Centros para ser inserido no Plano de Obras com a sua prioridade. O Prof. 90 

Reginaldo disse que encaminhou para a Prefeitura, pois o Hospital Veterinário está vinculado 91 

hoje à Reitoria e não ao CCTA, apesar da boa relação com o CCTA. O Prof. Henrique disse 92 

que o problema é temporal e como a demanda é nova deveria ir para o final da fila. Sugeriu 93 

que esta obra, que não tem recursos, deva entrar no Plano Diretor de Obras junto às 94 

demais obras que também não tem recursos. O Reitor colocou em apreciação a proposta 95 

do Prof. Henrique, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 6, o Reitor fez os 96 

seguintes informes: i) será realizado na próxima segunda-feira, 02 de julho, o IV Congresso 97 

Fluminense de Iniciação Científica e Tecnológica - CONFICT e colocará nota na rede para que 98 
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os estudantes possam participar. Solicitou colaboração de todos durante a realização do 99 

evento; ii) a servidora Danuza da Cunha Rangel recebeu Certificado de Premiação da 1ª etapa 100 

do Reconhecimento Fundação Iochpe 2012, que incentiva e reconhece a excelência na gestão 101 

do Polo de acordo com as metas da Rede Arte na Escola. Parabenizou a servidora Danuza e 102 

equipe por este reconhecimento nacional; iii) convidou todos a participar da Exposição 103 

Agropecuária, onde a UENF terá um estande medindo 6 x 12 metros. Sugeriu que o CCTA 104 

participe com mais força e a PROEX participe junto. O Prof. Henrique disse que recebemos 105 

esta missão e procuraremos atender. Disse que gostaria que os demais Centros participassem 106 

e solicitou aos Diretores que verifiquem o que seus Centros podem apresentar à comunidade. 107 

Disse que a Exposição começará no dia 04 de julho e se encerará no dia 8 de julho. Disse que 108 

levaremos TV para apresentações, há internet sem fio no local e devemos levar algumas 109 

máquinas. Disse que não temos muito tempo e no próximo sábado já poderemos começar a 110 

montar o estande. Lembrou que precisaremos da disponibilização de veículos. O Sr. 111 

Constantino enalteceu a iniciativa e disponibilização do CCTA. Disse que a Exposição tem 112 

negócios de toda natureza e é nossa oportunidade de mostrar o que é a UENF hoje. A Profª 113 

Ana Beatriz informou que participou da comitiva da ABRUEM que viajou à Bélgica. Disse que 114 

foi uma grande oportunidade para estabelecermos intenções de convênios. Disse que as 115 

Instituições belgas possuem convênios com Instituições Federais brasileiras e estão ávidas 116 

para estabelecerem com as Estaduais também. Enfatizou que hoje há um olhar grande para o 117 

Brasil. O Prof. Amaral registrou a satisfação pelo sucesso dos seguintes pesquisadores 118 

contemplados no edital FAPERJ nº 13/2012 - Apoio à Manutenção de Equipamentos 119 

Multiusuários: Prof. Carlos Jorge Logullo de Oliveira; Profª Christiane Fernandes Horn; Profª 120 

Daniela Barros de Oliveira; Prof. Enrique Medina-Acosta; Profª Marta Simone Mendonça 121 

Freitas. O Prof. Henrique informou que o CBB, CCTA e CCT estão normatizando as 122 

informações junto à Polícia Federal no que se refere à aquisição de reagentes químicos. 123 

Lembrou que perdemos a licença junto ao Exército. Disse que recentemente buscamos 124 

resolver junto ao Exército, mas verificamos que os chuveiros lava-olhos não estão funcionando 125 

adequadamente. Observou que os extintores se encontram dentro do prazo. Disse que ainda 126 

há laboratórios com reagentes guardados de forma inadequada. O Prof. Gustavo disse, sobre 127 

rejeitos químicos, que foi preparada uma minuta para a DGA analisar se está adequada para 128 

ser preparada licitação. Disse que precisamos resolver esta questão de descarte dos rejeitos 129 

químicos. O Prof. Gonçalo disse que os extintores quando são retirados para recarga 130 
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demoram bastante para serem recolocados. O Prof. Reginaldo informou que o Hospital 131 

Veterinário recebeu ontem quatro máquinas novas para a lavanderia do Hospital. O Reitor 132 

informou que no edital do concurso público para técnicos administrativos consta que quem não 133 

tiver acesso à internet para realizar a inscrição poderá se dirigir ao protocolo da UENF, onde 134 

haverá computador disponível para tal fim. Disse que estamos buscando uma sala ao lado do 135 

protocolo para realizar as inscrições. O Sr. Carlos informou que há duas semanas tivemos um 136 

problema grande com nossa rede de internet. Disse que o problema ocorreu na Oi, que é quem 137 

fornece a conexão com a Rede Rio. Disse que a internet já melhorou significativamente. 138 

Informou que possuímos velocidade 60 Megabits, mas não alcançávamos 35 e, atualmente, 139 

chegamos a 55. Disse que muitas vezes a lentidão na rede é causada por problema no 140 

backbone da Rede-Rio que se encontra saturado. O Prof. Henrique disse que estas 141 

informações são fundamentais para quando formos questionados nos Centros. O Sr. Carlos 142 

disse que as instalações de cabeamento do CCTA precisam ser modernizadas. Disse que o 143 

que está ao seu alcance a Gerência de Informação busca resolver. Disse que a modernização 144 

do CCTA deve ficar entre 350 e 400 mil reais. Informou que nesta quarta-feira, 27 de junho, 145 

estaremos participando de evento pelos 20 anos da Rede-Rio. O Prof. Sérgio indagou como é 146 

o procedimento para solicitar um site para a Editora da UENF. O Sr. Carlos respondeu que 147 

deve ser encaminhado um documento à Diretoria de Informação e Comunicação com a 148 

solicitação. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 149 

17 horas e 20 minutos. 150 

 151 

 Prof. Silvério de Paiva Freitas                           Carlos André Pereira Baptista 152 

                    Reitor                                                           Secretário ad hoc 153 
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