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ATA DA TRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

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

da Reitoria, às 14 horas, a tricentésima nonagésima sexta 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. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Antônio Teixeira do 8 

Amaral Junior - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-9 

Reitora de Graduação; Prof. Alcimar das Chagas Ribeiro – Pró-Reitor de Extensão e 10 

Assuntos Comunitários em exercício; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do 11 

CBB; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Sérgio Arruda de Moura - Diretor 12 

do CCH; Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Prof. Marco Antonio Martins – 13 

Diretor Geral Administrativo. Compareceram como convidados: Sr. Antonio Constantino de 14 

Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior – Secretário Geral; Sr. 15 

Luiz Gabriel Sarmet Moreira Smirdele – Diretor da Prefeitura da UENF em exercício; Prof. 16 

Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Prof. Ronaldo Pinheiro da 17 

Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Prof. Vanildo Silveira – Diretor de 18 

Informação e Comunicação; Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira; Srª Iassanã Seixas do 19 

Amaral Pereira Soares – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da 20 

ata da 395ª reunião; 2- Procedimentos referentes a estagiários; 3- Orçamento 2013; 4- Pró-21 

Infra 2011; 5- Assuntos diversos. Passando ao item 1, o Reitor colocou em apreciação a 22 

minuta da ata da 395ª reunião, sendo aprovada por unanimidade. Houve alteração na 23 

ordem da pauta em concordância com os Membros. Passando ao item 3, o Prof. Marco 24 

Antonio apresentou a Proposta Orçamentária e o Plano de Aplicação da UENF para o 25 

exercício de 2013. Informou que é o primeiro passo para programar o orçamento, mas não 26 

são dados definitivos. Fez uma explanação da proposta, tirando dúvidas dos Membros do 27 

Colegiado, enquanto analisavam o documento que será apresentado à SEPLAG. O Reitor 28 

disse que, na última reunião do Conselho Curador, o Subsecretário de Fazenda informou 29 

que o Governo deverá fazer um contingenciamento de recursos. Informou que a cada 30 

trimestre que o recurso não for gasto a verba será transferida para outra Instituição 31 

Estadual. Falou que no momento de crise e dificuldade a eficiência tem que aumentar. 32 
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Passando ao item 2, o Reitor falou sobre setores que possam estar ficando a cargo 33 

exclusivamente de estagiários, o que não pode ocorrer. A Profª Ana Beatriz falou que o 34 

núcleo de estágio está ligado à PROGRAD. Informou que houve denúncia de setores que 35 

estão usando estagiários para substituir servidores. Disse que o objetivo de colocar o 36 

assunto como pauta de reunião foi para pedir aos Diretores que coíbam esta prática, para 37 

evitar maiores problemas. Reiterou que a intenção não é desestimular os estagiários, mas 38 

é necessário que fique bem claro que eles são supervisionados. O Reitor falou que esse 39 

tipo de abuso pode colocar a instituição em descrédito. Passando ao item 4, o Reitor 40 

passou a palavra ao Prof. Amaral para que ele fizesse uma explanação sobre o CT-Infra. O 41 

Prof. Amaral rememorou explanações feitas sobre os PROINFRAS na reunião do COLEX 42 

de 27/03/2012, atualizando conforme relato a seguir: 2005 - Recuperação e ampliação da 43 

infraestrutura de pesquisa e pós-graduação em áreas estratégicas da UENF 44 

(FUNARBE) - Convênio nº 01.06.0626.00. Subprojetos: Obras para computação – CCT; 45 

Prédio para genômica, proteômica e metabolômica – CBB; Modernização de infraestrutura 46 

de pesquisa - CCTA. Situação: A reforma do morcegário referente ao Subprojeto do CCTA 47 

está em execução e será finalizada até o término da vigência do Convênio, em 04/12/2012. 48 

Os demais subprojetos, CBB e CCT, foram finalizados. 2006 - Avanços na infraestrutura 49 

da UENF para áreas estratégicas de ciência e tecnologia (FUNARBE) - Convênio nº 50 

01.07.0592.00 - Data de encerramento: 12/03/2012 - Subprojetos: Prédio para energias 51 

alternativas – CCT; Unidade experimental em São João da Barra – CCTA; Reforma do 52 

biotério – CBB; Compra de espectrofotômetro de infravermelho – CCTA. Situação: O 53 

subprojeto “Unidade experimental em São João da Barra” do CCTA ainda não foi 54 

executado. Foi solicitada à FINEP em 31/01/2012 autorização para a construção da 55 

Unidade Experimental, com readequação do projeto original, no Campus Leonel Brizola. A 56 

FINEP indeferiu o pedido em abril de 2012, alegando que o convênio já se encontrava com 57 

53 meses e que a prorrogação contraria as novas diretrizes da FINEP que fixam prazos 58 

máximos de 60 meses para execução. Os demais subprojetos referentes ao CBB e CCT, 59 

foram finalizados. 2007 – Modernização e recuperação de infraestrutura física 60 

relacionada à pesquisa e pós-graduação na UENF (FUNDENOR) - Convênio nº 61 

01.09.0361.00 (sob responsabilidade da Prefeitura da UENF). Subprojetos: Recuperação 62 

de infraestrutura em unidades multiusuárias de Biociências e Biotecnologia – CBB; 63 
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Reestruturação da infraestrutura de pesquisa no Centro de Ciências e Tecnologia – CCT; 64 

Melhoria da infraestrutura de apoio à pesquisa na área de Ciências Humanas – CCH. 65 

Situação: Projeto em execução. A maior parte dos recursos financeiros da primeira parcela 66 

ainda não foi utilizada. Há necessidade de utilização com urgência de pelo menos 80% dos 67 

recursos da primeira parcela e apresentação de relatório técnico pela Prefeitura de acordo 68 

com modelo FINEP para a liberação da segunda parcela. A execução deste convênio deve 69 

ser realizada em regime de urgência. Considerando o prazo inicial da vigência em 70 

27/08/2009, e o saldo atual de R$ 576.000,00, isso implica que foram gastos 71 

aproximadamente 40% dos recursos disponibilizados da primeira parcela, de cerca de R$ 72 

1.000.000,00, em 35 meses. De acordo com as novas diretrizes da FINEP, há apenas 25 73 

meses para gastar este saldo (60%) e o valor total da segunda parcela. 2008 – 74 

Implantação de Infraestrutura Voltada ao Crescimento e Desenvolvimento 75 

Relacionados à Pesquisa na UENF - Projeto não contemplado. 2009 - Modernização da 76 

infraestrutura física de pesquisa da UENF em consonância com o plano de 77 

desenvolvimento institucional (FUNDENOR) - Convênio nº 01.10.0749.00 - A FINEP 78 

colocou em exigência a adequação de uma série de metas físicas dos subprojetos do CBB 79 

e do CCTA para a liberação da primeira parcela do recurso. Os ajustes exigidos pela 80 

FINEP, com relação ao memorial descritivo e plantas das metas físicas alteradas, foram 81 

efetuados pela prefeitura da UENF ainda em 2011. Entretanto, no dia 27/03/2012, a 82 

PROPPG tomou conhecimento da necessidade de assinatura destes documentos pelo 83 

engenheiro responsável e novos ajustes nas plantas e memorial descritivo. Providências 84 

foram tomadas em caráter de urgência. O convênio encontra-se no setor de tesouraria da 85 

FINEP para liberação de recursos. Situação: Os recursos, aproximadamente de R$ 86 

2.300.000,00, são direcionados para obras no CBB e CCTA. Há necessidade de ações 87 

coordenadas e imediatas para utilizá-los dentro dos prazos previstos no cronograma de 88 

execução. 2010 – Construção de espaços físicos e de infraestrutura para pesquisas 89 

em tecnologias aplicadas ao desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense - 90 

Data de submissão: 23/03/2011 - Subprojetos: Construção de espaços físicos e de 91 

infraestrutura para pesquisas na área de tecnologias aplicadas ao desenvolvimento 92 

humano do Norte e Noroeste Fluminense – CCH; Construção de laboratórios multiusuários 93 

e unidade de triagem de animais silvestres: expansão da infraestrutura de apoio à pesquisa 94 
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avançadas e extensão – CCTA; Expansão da infraestrutura para pesquisas em saúde no 95 

Centro de Biociências e Biotecnologia – Etapa II – CBB; Núcleo de recursos 96 

computacionais (NRC) – CCT. Situação: Aguardava a assinatura do Convênio pela FINEP. 97 

Ocorreu a liberação de R$ 10.000,00 para elaboração do projeto executivo do CCH, bem 98 

como para elaboração do detalhamento e projeto de arquitetura de interior das áreas. A 99 

PROPPG já encaminhou, na primeira semana de julho, à FUNDENOR a solicitação da 100 

direção do CCH para iniciar os trâmites legais para a execução desta meta física. 2011 – 101 

Ampliação da infraestrutura laboratorial e inovação de pesquisa multiusuária da 102 

UENF. Somente o subprojeto do CBB foi contemplado com o valor de R$ 1.514.000,00, 103 

para aquisição de equipamento – espectrômetro de massas. Durante a explanação, os 104 

membros do Colegiado decidiram que o Prof. Amaral e o Prof. Carlos Mauricio serão os 105 

responsáveis por cobrar o andamento dos processos nos setores competentes e, assim, 106 

dar mais agilidade a execução dos projetos. O Prof. Amaral poderá fazer uso de ordem de 107 

serviço se julgar necessário. O Reitor informou que a Reitoria está atendendo as 108 

solicitações feitas pelos setores para agilizar o andamento dos processos, com a 109 

contratação de pessoal que será direcionado para os setores chave. Disse que foi 110 

contratada a Empresa Jotesse & Mendes Construções, que ganhou a licitação para 111 

elaborar os projetos executivos. Disse que estamos, dentro das possibilidades, procurando 112 

corrigir os gargalos que atrapalham o processo. Parabenizou os professores pelo trabalho 113 

desenvolvido. Falou que é preciso continuar com esse procedimento. Passando ao item 5, 114 

o Reitor falou que na última reunião do Conselho Curador foi perguntado sobre os índices 115 

da UENF atingidos nas avaliações externas. Informou que a Profª Ana Beatriz e o Prof. 116 

Vanildo explicaram aos membros do Conselho Curador como são feitas as avaliações. 117 

Disse que trataram da expansão da UENF, da fusão da UENF/FENORTE e da expansão 118 

do CEDERJ. Disse que reiteramos na referida reunião a preocupação de crescermos sem 119 

perder a qualidade. O Prof. Henrique mostrou aos conselheiros fotos do stand da UENF 120 

na 52ª Exposição Agropecuária de Campos, o qual segundo a organização do evento foi o 121 

stand mais visitado. O Sr. Constantino informou que participou de reunião convocada pela 122 

Casa Civil, onde foi colocada a preocupação do Governo em estruturar as Comissões de 123 

Ética. Foi determinado que os órgãos do Governo Estadual tivessem as suas próprias 124 

Comissões, e com isso há necessidade de constituí-la na UENF. Informou que foram 125 
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publicados no DOERJ, de 11/05/2012, os Decretos 43.582, que institui o Sistema de 126 

Gestão da Ética Pública do Poder Executivo Estadual e o Decreto 43.583, que institui o 127 

Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio 128 

de Janeiro. Falou que a UENF já possui um Código de Ética, publicado por meio da 129 

Resolução CONSUNI nº 001/2006, de 06/04/2006, cujo artigo 36 fala como deverá ser 130 

constituída a comissão. Informou que será enviada uma cópia dos Decretos Estaduais e da 131 

Resolução do CONSUNI, para que os Diretores encaminhem os nomes que comporão a 132 

referida comissão. O Prof. Edson informou sobre os eventos internacionais, aos quais 133 

estamos procurando participar do maior número possível. Solicitou que caso algum 134 

professor queira se prontificar a participar dos eventos, representando a UENF, será bem 135 

vindo, pois está muito difícil atender a tanta demanda. Fez uma atualização das ações que 136 

estão sendo desenvolvidas pela Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais, 137 

como contatos que estão sendo feitos com outras Universidades a pedido dos docentes. O 138 

Prof. Marco Antonio leu a CI Circular/DGA nº 05/12, que trata sobre o uso indevido do 139 

CNPJ da UENF, para realizar compras, por parte de algumas unidades da Universidade. 140 

Disse que estão chegando boletos bancários para serem pagos. Disse que é necessário 141 

reiterar que é proibido a qualquer Centro, Laboratório ou funcionário, realizar quaisquer 142 

despesas em nome da UENF sem a devida autorização. Disse que a reincidência deste 143 

tipo de atitude será alvo de processo interno, para apuração de responsabilidades contra o 144 

funcionário envolvido. O Prof. Vanildo informou que o Portal da Universidade já está 145 

pronto e será lançado na semana do aniversário da UENF. Disse que em alguns setores os 146 

servidores já foram treinados. Informou que já está sendo trabalhado com cuidado o 147 

processo do edital para implantação do sistema de gestão acadêmica informatizado. Nada 148 

mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 20 149 

minutos. 150 

 151 

 152 

 153 

Prof. Silvério de Paiva Freitas                 Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 154 

                  Reitor                                                           Secretária ad hoc 155 


