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ATA DA TRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

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

Reitoria, às 14 horas, a tricentésima nonagésima quarta 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. Carlos Mauricio Fontes Vieira - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-8 

Graduação em exercício; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo 9 

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

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

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

CCTA. Compareceram como convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de 13 

Gabinete; Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Reginaldo 14 

da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha 15 

Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Prof. Carlos Jorge Logullo de Oliveira; Srª 16 

Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte 17 

pauta: 1- Colação de Grau em separado; 2- Reunião com representantes da LLX; 3- 18 

Aprovação da ata 393; 4- Normas sobre funcionamento do Centro de Convenções; 5- 19 

Relatório da Comissão do Restaurante Universitário; 6- Assuntos diversos. Passando ao 20 

item 1, da pauta, foi realizada Colação de Grau em separado dos seguintes formandos: 21 

Natã Miranda Franco (Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo); Stephan 22 

Marques Carvalho Thomé dos Santos (Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo); 23 

Pâmela Silva Ramos (Ciências Biológicas). Passando ao item 2, o Reitor agradeceu a 24 

presença de todos e deu boas vindas aos representantes da Empresa LLX, o Sr. 25 

Guilherme Quentel (Gerente Geral de Integração e Sustentabilidade) e Marcus Vinícius 26 

Peixoto (Assessor de Comunicação). Apresentou os membros do Colegiado aos 27 

representantes da LLX. Passou a palavra ao Sr. Guilherme, que agradeceu o convite e a 28 

oportunidade de conhecer a universidade. Falou sobre a importância da parceria entre o 29 

poder público e a iniciativa privada. Explicou a importância dos investimentos que estão 30 

sendo feitos na região. Disse que o Complexo Industrial do Superporto do Açu é o maior 31 

empreendimento porto-indústria da América Latina e deverá movimentar, pelo menos, 350 32 

milhões de toneladas por ano, entre exportações e importações, posicionando-se como um 33 

dos três maiores complexos portuários do mundo. Falou que é um grande desafio para 34 

todos, mas é um investimento que trará melhoria na qualidade de vida da população de 35 

toda região. Passou a palavra ao Sr. Marcus, que também agradeceu a oportunidade e 36 

falou que naquele momento estavam na reunião para ouvir e conhecer a UENF. O Reitor 37 

fez uma explanação sobre cada Centro, falando de suas características, sobre os trabalhos 38 

desenvolvidos pelas Pró-Reitorias, que também poderão fazer parcerias com a empresa. 39 

Enfatizou as avaliações recebidas pela UENF nos rankings das universidades. Colocou a 40 
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UENF a disposição para desenvolverem parcerias. Passou a palavra aos Diretores e aos 41 

Pró-Reitores, que apresentaram os diversos projetos que são desenvolvidos dentro de 42 

suas unidades e de suas expectativas com futuras parcerias entre a UENF e a LLX. 43 

Falaram sobre a grande importância de ser dado pela empresa apoio a população que vive 44 

na área do porto, para que possam desenvolver projetos que deem condições de terem 45 

qualidade de vida. Falaram do interesse em promover estágios dos alunos nas Empresas 46 

do grupo LLX. Os representantes da empresa destacaram algumas parcerias que já estão 47 

em andamento com a universidade, inclusive na área ambiental. Informaram que já houve 48 

visita a UENF de empresários estrangeiros que estão trazendo suas empresas para área 49 

do Porto, com eles tendo ficado bem impressionados com a estrutura apresentada. 50 

Falaram que é o meio empresarial procurando a academia para fazer parcerias, 51 

identificando como a universidade poderá se ajustar aos anseios das empresas. O Sr. 52 

Constantino falou que a UENF, com sua excelência, será a parceira mais importante do 53 

Porto, formando mão de obra especializada e interferindo na formação de políticas 54 

públicas. Disse que é a instituição qualificada para interagir na empreitada desse grande 55 

investimento e será um relacionamento privilegiado, como é com a Petrobras. Disse que é 56 

necessário enfatizar o reconhecimento da importância da UENF para o grupo LLX. O 57 

Reitor reiterou a importância da parceria entre a UENF e a LLX, colocando a universidade 58 

a disposição para que empresários e representantes da empresa interajam com os 59 

Diretores sobre parcerias. Os representantes da LLX agradeceram mais uma vez a 60 

oportunidade e se retiraram da reunião. Passando ao item 3, o Reitor colocou em 61 

apreciação a minuta da ata da 393ª reunião, que foi aprovada com uma abstenção. Os 62 

membros do Colegiado decidiram que os itens 4 e 5 da pauta serão discutidos na próxima 63 

reunião. Passando ao item 6, o Prof. Henrique falou sobre a Exposição Agropecuária, que 64 

ocorrerá entre os dias 04 e 08 de julho. Convidou todos para participar da inauguração do 65 

stand da UENF, que acontecerá no dia 04 de julho, às 19 horas. Informou que haverá 66 

participação de todos os Centros. O Prof. Gustavo distribuiu um documento onde 67 

demonstra a necessidade de remanejamento dos prédios na área planejada para 68 

construção da expansão da UENF, próxima ao Hospital Veterinário. Disse que imagem de 69 

satélite da referida área destaca uma região de depressão e uma região aterrada. Informou 70 

que a área aterrada está com nível igual ou superior ao nível do Hospital Veterinário e a 71 

depressão possui nível médio 1,2 metros abaixo do Hospital. Disse que os menores níveis 72 

chegam a 2,1 metros abaixo do Hospital. Informou, também, que a nova proposta de 73 

locação dos edifícios busca viabilizar a construção com menores custos de urbanização, 74 

pois o custo total do aterro que seria necessário para o nivelamento da depressão seria de 75 

R$ 2.202.845,63. Após discussão ficou definido que os quatro Diretores se reunirão com o 76 

Prof. Gustavo para definirem as modificações na área. O Prof. Sérgio falou que foi 77 

procurado pelo Prof. Carlos Maurício, que informou sobre a necessidade de providenciar o 78 

projeto executivo da obra que será realizada no CCH. Entregou ao Reitor a 79 

CI/DIREÇÃO/CCH nº103/12, onde solicita providências de licitação para elaboração e 80 
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detalhamento do projeto básico executivo para construção do prédio anexo do CCH, de 81 

acordo com o Convênio nº 01.12.0159.00 – Edital FAPERJ. O Prof. Gonçalo indagou 82 

sobre a mudança feita pela Secretaria Acadêmica, transferindo atribuições aos 83 

coordenadores de curso. O Reitor sugeriu ao Prof. Gonçalo que encaminhe um documento 84 

a Reitoria informando sobre esta questão, para que o assunto seja analisado. O Prof. 85 

Gonçalo sugeriu a criação de uma comissão para organizar os biotérios. O Reitor pediu 86 

que o Prof. Gonçalo leve na próxima reunião os nomes que irão compor a referida 87 

comissão. Pediu também ao professor que indique os nomes para compor uma nova 88 

Comissão de Bioética e Biossegurança. O Prof. Edmilson informou que no dia 14 de 89 

junho fez uma visita a Escola Técnica João Barcelos Martins. Disse que no grupo que o 90 

acompanhou todos ficaram muito satisfeitos com a área. Informou que o restaurante da 91 

Escola foi colocado a disposição da UENF. Informou que ficou de agendar uma visita deles 92 

a Universidade, para que haja uma maior interação entre as instituições. Falou que seria 93 

bastante interessante para UENF trazer alunos da área de manutenção da referida Escola 94 

para fazer estágios. O Prof. Sérgio falou sobre o espaço no CCH que estava sendo 95 

utilizado pelo CEDERJ, o qual gostaria que fosse devolvido ao Centro. O Reitor falou que 96 

como o espaço foi decidido em votação em reunião do COLEX no mandado anterior, era 97 

necessário à aprovação do Colegiado para que a devolução pudesse acontecer. O Reitor 98 

colocou em apreciação o retorno ao CCH do espaço onde funcionou o CEDERJ, 99 

sendo aprovado por unanimidade. O Prof. Paulo informou que encaminhou sugestões 100 

para o Plano de Desenvolvimento Institucional. O Reitor agradeceu ao professor e 101 

informou que o assunto voltará a ser discutido na próxima reunião. Pediu aos outros 102 

membros que também encaminhem sugestões para elaboração do PDI. A Profª. Ana 103 

Beatriz informou que o Governador Sérgio Cabral assinou o Decreto nº 43.653, de 29 de 104 

junho de 2012, que autoriza a contratação temporária de 22 profissionais por prazo 105 

determinado, para atender as necessidades da UENF, para execução do Projeto de 106 

Desenvolvimento em Tecnologia da Informação, no âmbito do Sistema Universidade 107 

Aberta – UAB. O Reitor informou que, com a assinatura do Decreto, será possível fazer 108 

contratação com dinheiro do Governo Federal. Falou sobre o IV Congresso Fluminense de 109 

Iniciação Científica e Tecnológica, que está ocorrendo de 02 a 05 de julho. Elogiou a 110 

organização e pediu a todos que participem do evento. O Prof. Logullo informou que 111 

participou de uma mesa redonda sobre internacionalização, onde o debate foi bastante 112 

intenso. Informou que o Banco Santander está presente ao evento e haverá várias 113 

palestras que envolvem o Projeto Ciência Sem Fronteiras. Nada mais havendo a tratar, o 114 

Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas e 47 minutos. 115 

 116 

 117 

 118 

 Prof. Silvério de Paiva Freitas                          Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 119 

                  Reitor                                                                     Secretária ad hoc 120 


