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ATA DA TRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

Aos trinta e um 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 sétima 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 Rita da Trindade Ribeiro 9 

Nobre Soares – Pró-Reitora de Graduação em exercício; Prof. Paulo Roberto Nagipe da 10 

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

Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Sérgio 12 

Arruda de Moura - Diretor do CCH; Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Prof. 13 

Marco Antonio Martins – Diretor Geral Administrativo. Compareceram como convidados: 14 

Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. Manuel Vazquez Vidal 15 

Junior – Secretário Geral; Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor da Prefeitura da UENF; 16 

Prof. 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. Rodrigo da Costa Caetano; Srª Iassanã Seixas do 19 

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

Grau; 2- Aprovação da ata da 396ª reunião; 3- Questões sobre Periculosidade e 21 

Insalubridade; 4- Readequação da Equipe da Reitoria; 5- Composição de Representantes 22 

em Diversos Fóruns da ALERJ; 6- Assuntos diversos. Passando ao item 1, foi realizada 23 

Colação de Grau em separado dos seguintes formandos: Murilo Gomes Gonçalves 24 

(Engenharia Civil); Guilherme Mósso de Azevedo Caldas (Engenharia Civil); Andrey 25 

Adversi Alves (Engenharia de Produção); Paulo Roberto Matos Lugon (Licenciatura em 26 

Ciências Biológicas). Passando ao item 2, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata 27 

da 396ª reunião, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 3, o Reitor falou 28 

que está havendo muita preocupação em vários Centros sobre o questionário que foi 29 

enviado pela FIRJAN. Informou que é preciso que fique bem claro que a solicitação para 30 

que todos respondessem ao questionário foi feita pelo Governo do Estado. Foi enviado o 31 

Ofício SUBAP/SEPLAG nº 46/2012 de 12 de junho de 2012, onde o Subsecretário de 32 
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Administração Pessoal, o Sr. João Carlos Derzi Tupinambá, solicitou o acesso da equipe 33 

técnica de inspeção da Superintendência de Perícia Médica e Saúde Ocupacional 34 

(SPMSO) nas dependências da Universidade, particularmente nos Laboratórios, para que 35 

fosse otimizado planejamento de levantamento das condições ambientais laborativas nos 36 

mesmos, como parte do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (NR-09) contratado 37 

pelo Estado, além de ser imprescindível à análise de pleitos para concessão de adicional 38 

de insalubridade e periculosidade e à atuação em saúde ocupacional dos servidores. A 39 

UENF recebeu a visita do perito médico da SPMSO e de dois engenheiros do trabalho nos 40 

dias 26 e 27 de junho, conforme solicitado no ofício citado acima. O Reitor entregou uma 41 

cópia do ofício SUBAP/SEPLAG a todos os Diretores de Centro. O Prof. Henrique 42 

informou que foi a uma palestra com o Prof. Demétrio, que é engenheiro do trabalho. Ele 43 

chamou atenção para vários pontos do questionário, que deveriam ser modificados, para 44 

adequar melhor à realidade da universidade. O Reitor elogiou a atitude do Prof. Henrique 45 

em fazer a reunião com um especialista na área, pois será muito importante responder o 46 

questionário da forma mais adequada possível. O Prof. Marco Antônio informou que leu 47 

as instruções normativas NR15 e NR16, que foram enviadas pela Reitoria. Reiterou que o 48 

questionário deverá ser respondido de acordo com as normas. Ficou definido que o Prof. 49 

Henrique enviará uma cópia do questionário, com as adequações sugeridas pelo 50 

engenheiro do trabalho, para que os Diretores de Centro definam como será respondido o 51 

questionário que será encaminhado até o dia 10 de setembro. Passando ao item 4, o 52 

Reitor informou que, por motivos particulares, o Prof. Marco Antônio pediu exoneração da 53 

Diretoria Geral Administrativa. Agradeceu o empenho e a dedicação no trabalho 54 

desenvolvido pelo Prof. Marco Antônio durante o tempo que exerceu o cargo. Desejou 55 

felicidades na nova etapa de sua vida. Informou as mudanças que ocorrerão a partir do dia 56 

01 de agosto: o Sr. Antonio Constantino será o Diretor Geral Administrativo; o Prof. Manuel 57 

Vazquez será o Chefe de Gabinete; e o Prof. Rodrigo Caetano será o Secretário Geral. 58 

Reiterou o desejo que todos continuem colaborando com a nova equipe. O Prof. Marco 59 

Antônio explicou que seu afastamento será por motivo de saúde. Precisará se afastar por 60 

orientação médica. Agradeceu ao Sr. Constantino que o indicou para carreira 61 

administrativa. Agradeceu a amizade e a confiança depositada nele durante todo tempo. 62 

Desejou sucesso a todos que estão assumindo seus novos cargos. O Sr. Constantino 63 
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agradeceu a honraria do convite, que o surpreendeu. Falou que, como soldado da causa 64 

chamada UENF, está preparado para assumir a missão. Falou que não faltará dedicação e 65 

fidelidade à Instituição. Pediu a colaboração de todos. O Prof. Manuel falou que existe 66 

algo maior que é a construção e a consolidação da Universidade. Enfatizou a importância 67 

de fazer uma Universidade cada vez melhor. Falou de seu orgulho e sua satisfação com o 68 

convite, de sua preocupação em assumir o cargo de Chefe de Gabinete no lugar de uma 69 

pessoa que desempenhava a função com tanto brilhantismo, como o Sr. Constantino. 70 

Agradeceu o convite feito pelo Reitor e falou que o seu desejo é de colaborar. O Prof. 71 

Rodrigo se apresentou aos Membros do Colegiado. Falou de sua surpresa com o convite. 72 

Pediu a colaboração de todos e se colocou a disposição para o que precisarem. Os 73 

Professores Sérgio, Henrique, Rita, Edmilson, Reginaldo, Vanildo, Amaral, Gonçalo, 74 

Edson e Paulo parabenizaram o Reitor pelas escolhas nos cargos. Agradeceram ao Prof. 75 

Marco Antônio pelo trabalho desenvolvido na DGA, desejaram-lhe felicidades e o pronto 76 

restabelecimento da saúde. Falaram da satisfação com o Sr. Constantino assumindo a 77 

DGA e desejaram-lhe felicidades. Desejaram sucesso ao Prof. Manuel e deram boas 78 

vindas ao Prof. Rodrigo, desejando-lhe também sucesso. O Prof. Marco Antônio fez 79 

questão de agradecer a toda equipe da DGA pelo comprometimento com a Universidade. 80 

Reiterou que o sucesso obtido durante o período que esteve à frente da Diretoria se deve a 81 

equipe que está lá. Enfatizou a competência de todos. Falou de sua tranquilidade com a 82 

escolha do Sr. Constantino. O Reitor desejou sucesso a todos, pois o trabalho é árduo. 83 

Pediu uma salva de palmas para o Prof. Marco Antonio e agradeceu mais uma vez pelo 84 

trabalho desenvolvido. Passando ao item 5, o Reitor solicitou aos Membros indicações de 85 

nomes para compor as Câmaras Setoriais da ALERJ. Os Membros analisaram alguns 86 

nomes, porém decidiram que farão uma consulta aos Professores indicados antes de 87 

definir quem realmente comporá as Câmaras. Passando ao item 6, o Reitor falou que a 88 

inscrição do concurso foi prorrogada pela necessidade de alteração no edital, dando assim 89 

oportunidade para que mais pessoas possam se inscrever. Não haverá alteração na data 90 

da prova. O Sr. Constantino informou que foi ao Fórum Consecti & Confap em São Luis – 91 

Maranhão. Estavam presentes Secretários Estaduais, o Ministro da Ciência, Tecnologia e 92 

Inovação, Marco Antônio Raupp, a Governadora do Maranhão, Roseana Sarney, o 93 

Presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 94 
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Jorge Guimarães, o Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 95 

Tecnológico (CNPq), Glaucius Oliva, entre outros. O Sr. Constantino informou que o 96 

Ministro Marco Antonio Raupp lançou a nova Plataforma Lattes. A nova versão traz 97 

funcionalidades que introduzem possibilidades de analisar de forma sistemática as atividades 98 

de Ciência e Tecnologia. O grande assunto do momento é Inovação e os Parques 99 

Tecnológicos. Durante os três dias do Fórum foram discutidos as expectativas, os desafios 100 

e prognósticos para o desenvolvimento da ciência. Discutiram sobre o papel das agências 101 

financiadoras para projetos de Parques Tecnológicos. Informou que o Ministro também falou 102 

sobre a linha de financiamento para editoração. O Reitor falou sobre os candidatos que 103 

têm procurado a Universidade para marcarem reuniões e falarem de suas plataformas 104 

políticas. Ressaltou que é necessário elaborar um documento para ser apresentado aos 105 

candidatos. Falou que a Universidade receberá os candidatos, independente de sigla 106 

partidária. Porém é necessário nos prepararmos para isso. Pediu a todos que levem na 107 

próxima reunião sugestões para que o documento seja feito. O Prof. Gustavo informou 108 

que haverá no dia 14/08 licitação para ampliação da parte elétrica do P5. Falou sobre a 109 

mudança do código para fazer ligações interurbanas. O código agora é 41. Entregou a 110 

todos uma planta com as novas disposições dos prédios que serão construídos. A nova 111 

planta foi discutida com os Diretores de Centro. Pediu aos Diretores, exceto o do CCT, 112 

para procurarem a Prefeitura do Campus, a fim de adequarem o projeto ao orçamento da 113 

construção. O Prof. Reginaldo manifestou que a reunião foi bastante profícua. Nada mais 114 

havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 08 115 

minutos. 116 
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Prof. Silvério de Paiva Freitas                 Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 121 
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