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ATA DA TRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

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

Reitoria, às 14 horas, a tricentésima nonagésima oitava reunião ordinária do Colegiado 5 

Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as 6 

presenças dos seguintes Conselheiros: Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor, que 7 

presidiu a reunião; Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-8 

Graduação em exercício; Prof. Geraldo de Amaral Gravina – Pró-Reitor de Graduação em 9 

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

Comunitários; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. Edmilson 11 

José Maria – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos - Diretor do CCH em exercício; 12 

Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA. Compareceram como convidados: Prof. 13 

Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral; Prof. Luiz Gabriel Sarmet Moreira Smirdele 14 

– Diretor da Prefeitura da UENF em exercício; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do 15 

Hospital Veterinário; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de 16 

Inovação; Prof. Vanildo Silveira – Diretor de Informação e Comunicação; Srª Iassanã 17 

Seixas do Amaral Pereira Soares – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- 18 

Política de Ciência e Tecnologia do Governo Federal: reflexões sobre inovação e Parques 19 

Tecnológicos; 2- Conjuntura nas Universidades: situação na UENF; 3- Assuntos diversos. 20 

O Prof. Edson iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Informou que a ausência 21 

do Reitor se deve ao fato dele estar em Brasília, onde participará, no dia 07 de agosto, da 22 

Cerimônia de Posse da Senhora Malvina Tuttman, como Membro da Câmara de Educação 23 

Básica do Conselho Nacional de Educação. No dia 08 de agosto participará da Posse da 24 

Diretoria da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais 25 

– ABRUEM. O Prof. Silvério é Membro Titular do Conselho Fiscal da ABRUEM. O Prof. 26 

Edson pediu aos Diretores que fizessem uma atualização sobre o questionário da FIRJAN. 27 

O Prof. Gonçalo informou que haverá uma reunião no dia 08 de agosto com os 28 

professores e depois com os funcionários. Na reunião será decidido se contratarão um 29 

profissional na área para orientá-los como responder o questionário. O Prof. Henrique 30 

informou que houve uma reunião com o Sr. Demétrio, Engenheiro do Trabalho, que fez 31 

algumas sugestões sobre como responder de maneira mais adequada o questionário. Na 32 
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reunião anterior, quando se tratou do referido assunto, sugeriu a mudança na coluna do 33 

questionário para que não houvesse desqualificação na avaliação do Dr. Bassan. O Prof. 34 

Edmilson informou que o assunto será levado a reunião do Conselho de Centro do CCT, 35 

no dia 09 de agosto, para que o Centro defina como deverão responder o documento. O 36 

Prof. Marcelo informou que no CCH há poucos servidores que precisarão responder o 37 

questionário, porém já estão tratando do assunto. Após uma nova análise sobre o assunto, 38 

os Membros do Colegiado chegaram ao seguinte consenso: os Centros definirão se haverá 39 

necessidade de contratar um profissional para orientá-los; será necessário preservar a 40 

avaliação feita anteriormente pelo Dr. Bassan; o questionário deverá ser respondido de 41 

maneira homogênea. O Prof. Edson leu a CI PROPPG nº 201/12, enviada pelo Prof. 42 

Amaral, que encaminha a sentença prolatada referente ao Processo nº 0020677-43 

58.2010.8.19.0014. O processo foi impetrado por Taisa Barroso Matos contra o Pró-Reitor 44 

de Pesquisa e Pós-Graduação e Presidente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação da 45 

UENF, onde alega, em síntese, que foi desligada do Programa de Pós-Graduação em 46 

Ecologia e Recursos Naturais promovido pela UENF, bem como da condição de bolsista da 47 

FAPERJ. O Juiz de Direito, Dr. Cláudio Cardoso França, julgou improcedente o pedido e 48 

denegou a ordem de condenação à impetrante ao pagamento das custas processuais. 49 

Passando ao item 1, o Prof. Edson colocou em análise como tem sido a gestão da 50 

Universidade diante da realidade do Governo Estadual. Falou que é necessário 51 

estabelecer estratégias de ação para continuamente esclarecer o Governo sobre as 52 

demandas da Universidade, o que a administração central vem fazendo, seja nas questões 53 

salariais, dedicação exclusiva e autonomia, seja nas questões das propostas da sua 54 

expansão. O Prof. Ronaldo falou da importância desse item da pauta. Fez uma 55 

atualização da agenda da Agência de Inovação. Apresentou o Programa de Difusão da 56 

Cultura Empreendedora. Através da Incubadora de Empresas TEC CAMPOS serão 57 

promovidos minicursos e palestra, com o objetivo de proporcionar às pessoas uma cultura 58 

e uma visão empreendedora, por meio de capacitações que visam desenvolver o potencial 59 

das mesmas, despertando a importância da formação da cultura empreendedora na região. 60 

Como objetivos específicos destacam-se: formar e aperfeiçoar pessoas por meio de 61 

características intraempreendedoras, para que estas possam atuar no próprio local de 62 

trabalho, seja empresa pública ou privada; e incentivar a criação de novos negócios. Falou 63 
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sobre o pleno funcionamento da Incubadora, que acabou de incubar 9 negócios novos. Já 64 

são 18 empreendimentos incubados. Falou da motivação de todos da Incubadora, que 65 

estão acreditando em uma transformação silenciosa para os próximos anos. Falou sobre 66 

os avanços e as dificuldades por que passa a Agência de Inovação. Após a apresentação 67 

do relatório agradeceu a oportunidade que lhe foi dada. O Prof. Edson falou que é um 68 

assunto que deveria ser discutido continuamente, agradeceu ao Prof. Ronaldo pela 69 

apresentação. Passando ao item 2, os Membros do Colegiado discutiram sobre a greve 70 

que começará a partir do dia 10 de agosto. Foi reiterado que a administração tem lutado 71 

pela Dedicação Exclusiva (DE) junto ao Governo Estadual. Passando ao item 5, o Prof. 72 

Edson falou da necessidade de elaborarmos um documento aos candidatos que estão 73 

procurando a UENF para apresentarem seus planos de governo. Ficou decidido que o 74 

Prof. Vanildo verificará o documento apresentado em eleições anteriores, para fazer uma 75 

atualização, junto com o Prof. Manuel e o Prof. Rodrigo. O Prof. Gonçalo informou que 76 

enviou a CI CBB nº 123/12, onde solicita que a UENF realize o processo de importação de 77 

um sistema integrado e automatizado para sequenciamento de ácidos nucleicos. O 78 

equipamento figura na lista de equipamentos multiusuários prioritários da UENF. O Prof. 79 

Edson colocou a solicitação para aprovação do Colegiado, sendo aprovada por 80 

unanimidade. O Prof. Edmilson solicitou aos Diretores que entrem em contato com a 81 

Prefeitura do Campus para adequarem seus projetos ao orçamento. O Sr. Gabriel 82 

informou que a Empresa contratada está precisando de informações dos Centros para 83 

fazer os projetos executivos. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Edson agradeceu a 84 

todos e encerrou a reunião às 17 horas e 08 minutos. 85 
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     Prof. Edson Corrêa da Silva                 Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 90 
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