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ATA DA TRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

Aos dez 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 quinta 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. Antônio Teixeira do Amaral Junior - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-8 

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

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; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral Administrativo. Compareceram como 13 

convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Manuel 14 

Vazquez Vidal Junior – Secretário Geral; Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor da 15 

Prefeitura da UENF; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Prof. 16 

Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Prof. Vanildo 17 

Silveira – Diretor de Informação e Comunicação; Prof. Carlos Jorge Logullo de Oliveira; Srª 18 

Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte 19 

pauta: 1- Aprovação da ata da 394ª reunião; 2- Relatório de Exposição aos Agentes de 20 

Risco; 3- Normas sobre funcionamento do Centro de Convenções; 4- Relatório da 21 

Comissão do Restaurante Universitário; 5- Assuntos diversos. Passando ao item 1, o 22 

Reitor colocou em apreciação a minuta da ata da 394ª reunião, sendo aprovada por 23 

unanimidade. Passando ao item 2, o Prof. Marco Antonio informou que pediu que fosse 24 

incluído na pauta o item sobre insalubridade e periculosidade, por que nos dias 26 e 27 de 25 

junho a UENF recebeu a visita do médico perito da Superintendência de Perícia Médica e 26 

Saúde Ocupacional (SPMSO), Dr. Milton Nascimento Reis, e dos engenheiros de 27 

Segurança do Trabalho, os Srs. Matheus Concolato de Araújo e Waldemar Moreira 28 

Sampaio Neto. A solicitação da visita foi feita através do Ofício SUBAP/SEPLAG nº 46/12, 29 

de 12 de junho. Falou que explicou a eles como foi montado todo processo de concessão 30 

de adicional de insalubridade e periculosidade, inclusive dos problemas que ocorreram. 31 

Disse que agora estão solicitando que a UENF responda um novo questionário de 32 

exposição aos agentes de risco. Informou que há vários processos em andamento na 33 

justiça, e há casos em que o juiz reconhece os direitos do servidor nos últimos cinco anos. 34 

Distribuiu um modelo do questionário que deverá ser respondido por todos que já 35 

conseguiram o direito ao adicional de insalubridade e por todos que pleiteiam o direito. Os 36 

Diretores de Centro informaram como foi à visita em seus Centros. Os Membros do 37 

Colegiado discutiram sobre o assunto e decidiram que deverão responder o questionário, 38 

de acordo com as Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho nº 3.214, de 08 de junho 39 

de 1978, Instruções Normativas nº 15 e nº 16 e a Reitoria enviará uma cópia das 40 



     

 

 

                                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 

 

 

instruções normativas aos Membros do Colegiado. Ficou definido que as respostas dos 41 

questionários serão enviadas dentro de 60 dias. Passando ao item 3, o Prof. Gonçalo 42 

parabenizou a Comissão que elaborou as Normas de Funcionamento do Centro de 43 

Convenções. Fez uma leitura do parecer, no qual sugere algumas alterações no texto. O 44 

Sr. Constantino salientou que deve constar no documento como será feita a prestação de 45 

contas do Centro de Convenções. Após análise e discussão, ficou decidido que o setor 46 

responsável pelo gerenciamento do Centro será a Pró-Reitoria de Extensão e a 47 

Fundenor ficará responsável pelo gerenciamento dos recursos financeiros. O Reitor 48 

parabenizou o relator pelo trabalho. A Comissão fará as adequações no documento, 49 

atendendo as sugestões do relator e dos Membros do Colegiado e as normas e uma 50 

minuta de contrato serão levadas na próxima reunião para que seja feita uma última leitura. 51 

Passando ao item 4, o Prof. Paulo fez a leitura da minuta de funcionamento do 52 

Restaurante Universitário. Após discussão o Reitor pediu que a Comissão fizesse um 53 

documento final e apresente na próxima reunião do Colegiado Executivo para ser 54 

analisado e depois ser encaminhado ao CONSUNI. Informou que fez uma visita ao SENAC 55 

e ficou satisfeito com a estrutura que eles possuem. Passando ao item 5, o Reitor leu o 56 

Ofício Circular nº 000075/2012/MEC/INEP/GAB, no qual solicitam a indicação de corretores 57 

de redação para o ENEM 2012. O Prof. Sérgio ficou com o documento e verá a 58 

possibilidade de fazer a indicação. O Reitor informou que nove professores foram 59 

contemplados no Edital FAPERJ nº 14/2012 – Programa Apoio a Projetos de Extensão e 60 

Pesquisa. Os contemplados foram: Profª Angela Pierre Vitória - Ação integrada 61 

universidade e sociedade visando melhorias na qualidade do ar e águas das Regiões Norte 62 

e Noroeste do Rio de Janeiro; Prof. Arnoldo Rocha Façanha - Instalação funcional de 63 

laboratórios didáticos e introdução de práticas inovadoras no ensino de ciências e de 64 

inclusão tecnológica em escolas públicas da região de entorno do Porto do Açu; Prof. 65 

Clovis de Paula Santos - Avaliação da eficácia anti-helmíntica e promoção de ações 66 

educativas para o controle aos nematóides gastrintestinais do rebanho ovino fluminense; 67 

Profª Cristina Maria Magalhães de Souza - Impacto da exposição humana a metais 68 

pesados em duas comunidades de pescadores no norte do estado do Rio de Janeiro; Prof. 69 

Fábio da Costa Henry - Avaliação das condições de comercialização das carnes no 70 

município de Campos dos Goytacazes — RJ; Prof. Gerson Tavares do Carmo - Centro de 71 

referência e memória da educação de jovens e adultos na Região Norte-Noroeste do Rio 72 

de Janeiro: a versão da memória oral; Prof. Niraldo José Ponciano - Produção de vassoura 73 

amiga da natureza: projeto de economia solidária e educação ambiental para os moradores 74 

de baixa renda do município de Campos dos Goytacazes; Prof. Rodrigo da Costa Caetano 75 

- Educação do Campo: extensão rural nos assentamentos da reforma agrária no Norte 76 

Fluminense; e Prof. Rodrigo Rodrigues de Oliveira - Atenção farmacêutica aos usuários de 77 

plantas medicinais nas comunidades quilombolas e de assentados das regiões Norte e 78 

Noroeste Fluminense. O Prof. Gustavo informou que foi reiniciada a obra do Restaurante 79 

Universitário. Informou, também, que a Empresa Jotesse & Mendes Construções ganhou a 80 
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licitação para elaboração de projetos executivos. Disse que a empresa foi contratada pela 81 

falta de mão de obra especializada na UENF. O Prof. Vanildo informou que no dia 03 de 82 

julho participou de uma reunião na Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, 83 

representando a Universidade. Falou que foi uma reunião bastante proveitosa, onde 84 

discutiram a evolução do PPA. Disse que estiveram presentes a reunião representantes 85 

das Universidades, da FAETEC, da FAPERJ e da FENORTE, que esclareceram 86 

dificuldades para cumprimento de seus PPAs. Disse que na reunião os técnicos da 87 

SEPLAG apresentaram o Sistema Intergrado de Gestão Orçamentária (SIGO), que permite 88 

o acompanhamento das ações dos PPAs. Informou que um dado novo apresentado foi à 89 

criação do Parque de Alta Tecnologia, com a fusão UENF/FENORTE. O Prof. Henrique 90 

informou sobre o sucesso do stand da UENF na 52ª Exposição Agropecuária de Campos. 91 

Disse que segundo informação dos organizadores foi o stand mais visitado, pois foram 92 

expostos vários projetos de grande interesse público. Nada mais havendo a tratar, o Reitor 93 

agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 47 minutos. 94 

 95 

 96 

 97 

 Prof. Silvério de Paiva Freitas                 Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 98 

                  Reitor                                                           Secretária ad hoc 99 


