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ATA DA TRICENTÉSIMA NONAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

Aos vinte e um 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 nona 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 presidiu a 7 

reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira - Pró-8 

Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de 9 

Graduação; 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 José 11 

Maria – Diretor do CCT; Prof. Sergio Arruda de Moura - Diretor do CCH; Prof. Henrique Duarte 12 

Vieira – Diretor do CCTA; Sr. Antonio Constantino de Campos – Diretor Geral de 13 

Administração. Compareceram como convidados: Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior – Chefe 14 

de Gabinete; Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral; Prof. Gustavo de Castro 15 

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

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

Vanildo Silveira – Diretor de Informação e Comunicação; Srª Iassanã Seixas do Amaral Pereira 18 

Soares – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Colação de Grau; 2- Aprovação 19 

das atas 397 e 398; 3- Implantação de laboratório de pesquisa – CI CCT nº 157/12; 4- 20 

Questões sobre Periculosidade e Insalubridade; 05- Pró-Infra 2012; 06- Conjuntura nas 21 

Universidades: situação na UENF; 7- Assuntos diversos. Passando ao item 1, foi realizada 22 

Colação de Grau em separado dos seguintes formandos: Cássio Rodrigues Pinto – Engenharia 23 

Civil; Larisssa Machado Altoe – Engenharia Civil; Percy Tavares Rangel – Engenharia Civil; 24 

Tadeu Ibrahim Assed de Andrade – Engenharia Civil; Vinícius Lennon Nascimento Rubião – 25 

Engenharia Civil; Carlos Alessandre Pedrosa - Engenharia de Exploração e Produção de 26 

Petróleo; Chafic Chartuni Cabral da Cruz - Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo; 27 

Hadassa Cabral Ribeiro – Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo; Victor Cristofori 28 

Radael - Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo; Enio Vaz Silva – Engenharia 29 

Metalúrgica e de Materiais; Jarbas Bravo Neto - Engenharia Metalúrgica e de Materiais; Lucas 30 

da Silva Lovise - Engenharia Metalúrgica e de Materiais; Michel Picanço Oliveira - Engenharia 31 

Metalúrgica e de Materiais; Nathalia Carneiro Garcia Rosa - Engenharia Metalúrgica e de 32 

Materiais; Felipe Ferreira Duarte – Engenharia de Produção; Nayara Gomes Silva – Engenharia 33 
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de produção; Katia Lemos de Menezes – Licenciatura em Ciências Biológicas. O Reitor iniciou 34 

a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 2, o Reitor colocou em 35 

apreciação as minutas das atas da 397ª e 398ª reuniões, sendo aprovadas por unanimidade. 36 

Passando ao item 3, o Reitor pediu ao Prof. Edmilson que fizesse a leitura da CI CCT nº 37 

157/12, que trata da implantação de Laboratório de Pesquisa – Casa de Baixo Impacto 38 

Ambiental. O Prof. Edmilson fez a leitura da CI CCT nº 157/12 e da CI CCT/LECIV/GCC/08, 39 

que estava anexada à primeira, onde o Prof. Guilherme C. Cordeiro solicita o encaminhamento 40 

do projeto de arquitetura à Prefeitura da UENF, para destinação da Casa de Baixo Impacto 41 

Ambiental, vinculada ao projeto FAPERJ/PRONEX - Programa de Apoio a Núcleos de 42 

Excelência – 2009, Edital FAPERJ nº 17/2009, submetido por grupos de pesquisa da 43 

COPPE/UFRJ, LECIV/UENF e FAU/UFRJ e coordenado pelo Prof. Eduardo de Moraes Rego 44 

Fairbairn. A Casa será construída com recursos já aprovados e disponíveis, e será utilizada 45 

como Laboratório de Materiais Cimentícios junto ao Programa de Pós-Graduação em 46 

Engenharia Civil. A área solicitada para construção fica entre o prédio da Centrífuga e a cerca. 47 

Após análise os Membros do Colegiado aprovaram a construção por unanimidade. 48 

Passando ao item 4, sobre Periculosidade e Insalubridade, o Reitor informou que o assunto 49 

voltou à pauta da reunião do COLEX por perceber que em vários setores há dúvidas sobre o 50 

preenchimento do formulário enviado pela FIRJAN. Leu um documento enviado pelo 51 

SINTUPERJ no dia 17 de agosto, no qual solicitam esclarecimentos sobre preenchimento 52 

correto do formulário para fins de avaliação sobre o percebimento do adicional de insalubridade 53 

e periculosidade. Reinteram a necessidade de que o formulário seja preenchido de forma 54 

cautelosa e criteriosa, para que nenhuma informação deixe de ser prestada. O Prof. Reginaldo 55 

informou que analisou melhor o documento e surgiram muitas dúvidas. Disse que entrou em 56 

contato com o Dr. Demétrio, Engenheiro do Trabalho, para esclarecer algumas questões. Na 57 

conversa que tiveram, o Dr. Demétrio orientou que o relatório deveria ser respondido com base 58 

não só na NR15 e NR16, como também na NR09. Disse que é preciso fazer primeiro uma 59 

análise do ambiente. Os Diretores apresentaram na reunião as diversas indagações que foram 60 

surgindo em seus Centros sobre a maneira correta de preenchimento do formulário. Após 61 

discussão sobre o assunto e nova análise do Ofício SUBAP/SEPLAG nº 46, que em reuniões 62 

anteriores foi entregue uma cópia aos Diretores, ficou decidido que diante das inúmeras 63 

dúvidas que surgiram em todos os Centros, o Reitor encaminhará um documento 64 

SUBAP/SEPLAG para que possam prestar os devidos esclarecimentos sobre o preenchimento 65 
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do formulário. Ficou definido, também, que será encaminhado um documento ao SINTUPERJ 66 

com informações sobre as ações da Reitoria em relação ao questionário. Passando ao item 5, 67 

O Prof. Carlos Maurício sugeriu que fosse elaborado um calendário para elaboração do 68 

Projeto FINEP 2012. Falou da necessidade dos projetos envolvendo todos os Centros da 69 

UENF e ainda serem elaborados solicitando compra de equipamentos multiusuários de grande 70 

porte. Foi sugerida a data de 27 de novembro para a apresentação das propostas de 71 

subprojetos no COLEX, data aprovada por unanimidade. O Prof. Gonçalo falou que deveriam 72 

comprar equipamentos de grande porte e sugeriu que sejam feitos projetos transversais, os 73 

quais envolveriam todos os Centros. Apesar de ser um projeto difícil, no momento é o de maior 74 

interesse da FINEP. O Prof. Sérgio falou que o CCH só poderia participar de projetos 75 

solicitando obras, pois os equipamentos utilizados no Centro são no máximo de R$ 80.000,00. 76 

Informou que o projeto do prédio anexo já está sendo feito pelo Sr. Gabriel, da Prefeitura da 77 

UENF. Informou que foi preciso cortar 70m2 para adequar o projeto ao orçamento. O Prof. 78 

Edson sugeriu que o CCH participe do projeto transversal elaborando políticas públicas, assim 79 

poderá inovar na elaboração do projeto. O Prof. Henrique falou da necessidade de escolher 80 

pessoas certas para elaborar o projeto transversal. O Prof. Gonçalo enfatizou que será um 81 

desafio interessante e um amadurecimento viável. O Prof. Carlos Maurício sugeriu a formação 82 

de uma Comissão constituída pelos Diretores de Centro para a elaboração deste projeto 83 

transversal para ser um dos subprojetos do Edital PROINFRA 2012. A sugestão teve a 84 

concordância dos Diretores de Centro. Sugeriu que o CCH componha uma equipe para 85 

elaborar um projeto de obras e outra para fazer o projeto de políticas públicas. O Prof. 86 

Reginaldo sugeriu que o projeto poderia atender alguns setores do Hospital Universitário, 87 

como o setor de oncologia, hemodiálise e a instalação de uma UTI. O Reitor leu a CI PROPPG 88 

nº 212/12 que fala do PROINFRA-2009: Modernização da Infraestrutura Física de Pesquisa da 89 

UENF em Consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional. O Prof. Carlos 90 

Maurício informou que o projeto o qual se refere o documento está sendo analisado. Os 91 

Membros do Colegiado definiram que os projetos, relativos ao CT-Infra, serão apresentados no 92 

dia 27 de novembro. O Reitor informou que ele e o Prof. Manuel Vazquez foram à reunião de 93 

lançamento do Inova Petro no dia 13 de agosto. Disse que na reunião, entre outras 94 

autoridades, estavam presentes o Ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raupp, o 95 

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços, Júlio 96 

Cesar Bueno, e o Presidente da FINEP, Glauco Arbix. Informou que o programa tem por 97 



     

 

 

                                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 

 

 

objetivo fomentar projetos que contemplem pesquisa, desenvolvimento, engenharia, absorção 98 

tecnológica, produção e comercialização de produtos, processos ou serviços inovadores, 99 

visando o desenvolvimento de fornecedores brasileiros para a cadeia produtiva da indústria de 100 

petróleo e gás natural. Passando ao item 6, o Reitor informou que se reuniu com os Diretores 101 

e Pró-Reitores para fazerem uma análise do momento de greve. Falou que mesmo em greve a 102 

comemoração dos 19 anos da UENF foi muito boa. Parabenizou todos que participaram da 103 

organização do evento. Falou sobre as reportagens publicadas sobre o aniversário, as quais 104 

são de grande importância para que a população conheça a UENF. Disse que as notícias 105 

foram muito positivas, inclusive no site da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia foi 106 

dado destaque ao aniversário da UENF. O Reitor abriu as discussões sobre a situação da 107 

Universidade lendo os seguintes documentos enviados pelos sindicatos: i) documento enviado 108 

em 13 de agosto pela Associação de Técnicos Administrativos de Nível Superior da UENF, no 109 

qual reivindicam que qualquer aumento e/ou gratificação e/ou vantagens que sejam concedidas 110 

aos docentes associados da UENF, sejam também estendidas aos Técnicos de Nível Superior; 111 

ii) Ofício nº 60/12, encaminhado em 17 de agosto pela Delegacia Sindical do Sintuperj, no qual 112 

informam que em assembleia realizada no dia 16 de agosto foi aprovada pelos servidores 113 

técnico-administrativos greve por tempo indeterminado a partir do dia 22 de agosto. No 114 

documento explicam que a decisão baseia-se em: resposta da SEPLAG ao processo E-115 

26/050637/11; reposição salarial de 60%; implantação do auxílio saúde, já aprovado pelo 116 

Conselho Universitário; data base para os servidores da UENF; autonomia financeira; e 117 

devolução dos 10 milhões de reais retirados do orçamento; iii) Ofício 001/12, encaminhado 118 

pelo comando de greve dos servidores técnico-administrativos no dia 21 de agosto, no qual 119 

informaram que fariam uma panfletagem no dia 22 de agosto nos portões da universidade e 120 

após se deslocariam até o prédio da Reitoria, com a finalidade de entregar um ofício; iv) 121 

documento enviado em 07 de agosto pela ADUENF/SESDUENF, no qual informam que após 122 

assembleia ficou decidido que os docentes entrariam em greve no dia 10 de agosto. 123 

Informaram que as demandas que orientam a greve são: devolução dos 10 milhões retirados 124 

do orçamento que seriam utilizados para pagamento imediato da Dedicação Exclusiva, 62% 125 

acima do valor atual; plano de reposição das perdas salariais acumuladas desde 2011 que 126 

totalizam 60%; definição de 1º de maio como data base dos servidores técnicos administrativos 127 

e docentes das Instituições Estaduais de Ensino Superior do Rio de Janeiro; respeitar o 128 

orçamento aprovado e discutido pelos Conselhos Universitários; vinculação de um limite 129 
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mínimo de 6% dos recursos no orçamento Estadual para o sistema de ensino superior. O 130 

Reitor fez uma explanação sobre os documentos, informou que o assunto vem sendo discutido 131 

frequentemente no Conselho Curador, cujos alguns Membros são representantes do Governo 132 

Estadual. Reiterou que a administração da UENF tem feito reivindicações constantemente junto 133 

ao Governo. Falou da necessidade dos Diretores ouvirem seus Centros, mas há necessidade 134 

de levar informações de como a Reitoria tem trabalhado no sentido de atender as 135 

reivindicações. Falou da importância de manter o diálogo com a comunidade interna e externa. 136 

O Prof. Reginaldo falou que é fundamental dar informações corretas para que não haja 137 

distorções. O Prof. Gonçalo falou que será de grande importância dar transparência às ações 138 

que a Reitoria está tomando. O Sr. Constantino falou da necessidade dos Diretores 139 

explicitarem em seus Centros as atividades essenciais que não podem parar. O Reitor 140 

informou que estamos na fase preliminar das discussões e que continuará acompanhando as 141 

negociações. Passando ao item 7, o Reitor pediu que os Centros verifiquem se a ausência do 142 

campus pelos professores, para atuarem como avaliadores do MEC, não está prejudicando as 143 

aulas na UENF. Informou que recebeu o Ofício nº 03/2012-CGDResexMar-AC, enviado pelo 144 

Conselho Deliberativo da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, no qual informam 145 

que a UENF foi indicada pelo Conselho Deliberativo para participar da referida Câmara 146 

Técnica. No documento solicitam indicação de dois professores para participarem. Após 147 

análise do documento ficou decidido que o CCT e CBB indicarão dois nomes. Reiterou a 148 

necessidade dos Diretores encaminharem nomes de Professores para participarem das 149 

Câmaras Setoriais da ALERJ. Informou que participou junto com o Prof. Manuel Vazquez da 150 

reunião do FORERJ, no dia 13 de agosto, na qual foi tratada a seguinte pauta: exposição ao 151 

Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação sobre a cooperação com o FORERJ; debate com 152 

os participantes e homenagem ao titular da pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação; convênio 153 

entre o FORERJ e a Câmara de Comércio e Indústria da Rússia; viabilidade do programa 154 

conjunto dos integrantes do FORERJ com a FINEP e o BNDES. Participaram da reunião no 155 

auditório da FINEP, além do Ministro Marco Antônio Raupp, 23 universidades fluminenses. 156 

Informou que a UENF foi convidada a participar da 12ª Edição do Prêmio Péter Murány 2013, 157 

para concorrer é necessário a indicação de até dois trabalhos científicos. O envio dos trabalhos 158 

deverá ser feito até o dia 30 de setembro. O Prof. Edson informou que o Banco Santander 159 

concedeu à UENF 20 bolsas de ensino a distância de Língua Espanhola. Disse que definirá 160 

com o representante do Banco maiores detalhes para divulgação. O Prof. Gustavo informou 161 
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que houve licitação para expansão elétrica do P5 e a empresa vencedora já está com a ordem 162 

de serviço. Este projeto faz parte do CT-Infra 2007. No orçamento foi incluída a reforma do 163 

telhado do LCA, para eliminar os problemas de vazamento. Quanto ao projeto de 164 

acessibilidade, será feita uma nova licitação pelo não cumprimento pela empresa das 165 

obrigações contratadas anteriormente. O Reitor informou que está havendo problemas na 166 

liberação do "nada consta" por parte da Prefeitura, pois estão sendo feitas compras utilizando o 167 

CNPJ da Universidade indevidamente. A Assessoria Jurídica já está tomando providências 168 

para resolver o problema. O Prof. Paulo Nagipe informou que conseguiu com o Shopping 169 

Boulevard uma área para que a UENF faça exposições de suas atividades. Disse que a área 170 

será perto do cinema, sendo uma ótima localização, com grande visibilidade, e o Gerente de 171 

Marketing colocou o shopping a disposição da Universidade. O Prof. Vanildo parabenizou o 172 

Prof. Paulo Nagipe por conseguir um espaço de tanta expressão. Solicitou que os Centros 173 

encaminhem projetos de banners, que possivelmente precisarão para exposições, com 174 

antecedência para não haver problemas de última hora. O Prof. Paulo Nagipe informou que o 175 

Gerente convidou o Coral da UENF para se apresentar no Shopping. O Prof. Gonçalo indagou 176 

sobre periodicidade que serão retirados os resíduos químicos. O Prof. Gustavo respondeu que 177 

será feita uma licitação e que acredita que será anual. O Prof. Gonçalo indagou sobre 178 

equipamentos a serem doados. O Reitor respondeu que há uma comissão tratando deste 179 

assunto. O Prof. Gonçalo indagou sobre a dificuldade na distribuição de gases. O Sr. 180 

Constantino respondeu que está fazendo um levantamento das pendências que a 181 

Universidade possui para resolvê-las o mais rápido possível. O Prof. Gonçalo parabenizou a 182 

Gerência de Compras pela qualidade dos computadores adquiridos. O Prof. Reginaldo fez 183 

questão também de registrar sua satisfação com a qualidade dos computadores. O Prof. 184 

Edmilson solicitou que nas próximas reuniões seja discutido sobre as grandes importações. 185 

Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 45 186 

minutos. 187 

 188 
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Prof. Silvério de Paiva Freitas                 Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 191 

                  Reitor                                                           Secretária ad hoc 192 
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