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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO EXECUTIVO 1 

DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 2 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e doze, foi realizada, na sala de 3 

reuniões da Reitoria às 14 horas, a quadringentésima reunião ordinária do Colegiado 4 

Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as 5 

presenças dos seguintes Conselheiros; Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor que presidiu 6 

a reunião Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Antônio Teixeira do Amaral 7 

Junior - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª. Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitor 8 

de Graduação; Prof. Alcimar das Chagas Ribeiro – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 9 

Comunitários em exercício; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; 10 

Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos - Diretor do CCH 11 

em exercício; Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Sr. Antônio Constantino de 12 

Campos – Diretor Geral Administrativo. Compareceram como convidados: Prof. Rodrigo da 13 

Costa Caetano – Secretário Geral; Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor da Prefeitura 14 

da UENF; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; 15 

Srª Fúlvia Maria D’Alessandri Muylart– Diretora de Informação e Comunicação em 16 

exercício; Srª Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares – Secretária ad hoc. Tratou-se da 17 

seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 399; 2- Documento de arrolamento de existência de 18 

bens patrimoniais; 3- Audiência Pública da ALERJ na UENF; 4- Assuntos diversos. O 19 

Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1, o Reitor 20 

colocou em apreciação a minuta da ata 399, sendo aprovada com uma abstenção. 21 

Passando ao item 2, o Reitor leu o documento enviado pela Auditoria informando sobre o 22 

levantamento que foi feito sobre bens patrimoniais. Os responsáveis citados no documento 23 

não entregaram, até a presente data, o documento de Arrolamento das Existências do 24 

setor em 31/12/2011. O Prof. Edson falou que o controle de bens da UENF feito pela 25 

Gerência de Patrimônio melhorou muito. Em breve o sistema será informatizado de forma 26 

que qualquer gestor poderá verificar a localização dos bens. O Reitor enfatizou que é um 27 

assunto sério e que deve ser feito um mutirão para viabilizar a localização dos bens. O 28 

Prof. Marcelo indagou sobre a possibilidade dos professores também serem agentes 29 

patrimoniais. O Reitor informou que é possível e recomendável que mais pessoas sejam 30 

Agentes Patrimoniais para evitar que fique uma carga muito grande em nome de uma 31 
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pessoa. Ficou definido que a Reitoria encaminhará aos Centros a lista de patrimônios 32 

enviada pela Auditoria para que possam localizar os bens. Passando ao item 3, o Reitor 33 

falou sobre as reivindicações dos sindicatos, as quais são feitas ao Governo do Estado, 34 

pela Reitoria, há vários anos. Informou que a ALERJ possui um calendário de Audiências 35 

Públicas e que dessa vez decidiram se reunir na UENF diante o estado de greve. Fez uma 36 

explanação sobre ações da Reitoria em relação às reivindicações que estão sendo feitas e 37 

reiterou que a Universidade está aberta a discussões. Os Membros do Colegiado 38 

discutiram sobre os assuntos os quais serão apresentados à Comissão de Educação da 39 

ALERJ. O Reitor solicitou ao Sr. Constantino que fizesse uma leitura do documento que 40 

será entregue ao Presidente da Comissão, Deputado Comte Bittencourt. Os Membros do 41 

Colegiado aprovaram o documento. Reiterou que a UENF deverá ter habilidade para 42 

negociar com o Governo e que os maiores prejudicados com a greve são os alunos. Disse 43 

que há casos de alunos que iriam se formar no próximo período, os quais já estavam com 44 

vaga de emprego prevista e com o adiamento da formatura serão prejudicados. O Reitor 45 

solicitou aos Diretores que convoquem os servidores para participarem da Audiência 46 

Pública. Passando ao item 4, a Profª Ana Beatriz informou que pelo calendário escolar as 47 

aulas começariam no dia 27 de agosto, mas com a nova greve as férias de janeiro já estão 48 

comprometidas. Demonstrou grande preocupação com a reposição de aulas, 49 

principalmente na graduação. Disse que na reunião da Câmara de Graduação, que ocorreu 50 

no dia 28 de agosto pela manhã, os membros resolveram que não seria aceito lançamento 51 

de notas fora do período. Os Membros do COLEX conversaram sobre a decisão da 52 

Câmara e decidiram que o assunto deverá voltar a ser discutido em reunião que deverá ser 53 

agendada separadamente. O Prof. Amaral informou que participou do Fórum de Pró-54 

Reitores em Campinas, onde trataram de questões como a ampliação de informações do 55 

Lattes, que está envolvendo a comunidade nacional. Disse que discutiram sobre os cursos 56 

profissionalizantes, o programa de internacionalização e conversaram muito sobre a 57 

possibilidade de transformar a FINEP em Banco de Financiamento. Informou que foi um 58 

debate bastante proveitoso que proporcionou uma interação entre os Pró-Reitores. O Prof. 59 

Edmilson informou que recebeu a visita de dois professores do Instituto Federal 60 

Fluminense, os quais vieram convidar a UENF para participar da Semana do Saber Fazer, 61 

que ocorrerá nos dias 27 e 28 de setembro. Disse que ofereceram um stand para a UENF 62 
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expor seus trabalhos. O Prof. Edmilson indagou sobre o prazo para entrega dos 63 

formulários da FIRJAN. O Reitor informou que conforme decidido em reunião anterior 64 

enviou o Ofício nº 188 a SUBAP/SEPLAG, solicitando maiores informações para diminuir 65 

as dúvidas quanto ao preenchimento correto do documento. Com isso haverá prorrogação 66 

no prazo de entrega, pois ainda não recebemos resposta. O Prof. Ronaldo informou que o 67 

INMETRO solicitou um acordo técnico científico. O Reitor informou que o Prof. Wanderley 68 

de Souza entrou em contato com a UENF e falou do seu desejo de desenvolver um 69 

trabalho com a Universidade. Os Membros do Colegiado sugeriram o nome do Prof. 70 

Renato Augusto da Matta para ser coordenador do convênio com o INMETRO. O Prof. 71 

Gonçalo indagou sobre o problema na distribuição de gases. O Sr. Constantino informou 72 

que está em contato com a White Martins para negociar o novo contrato. O Prof. Gonçalo 73 

falou da necessidade de fazer impermeabilização nos prédios, pois há laboratórios com 74 

vazamentos. O Reitor sugeriu que os Diretores se reúnam com o Prefeito do Campus para 75 

que o problema seja solucionado. O Prof. Gonçalo indagou sobre a construção da Casa 76 

de Vegetação. O Reitor informou que a casa será construída. Nada mais havendo a tratar, 77 

o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas e 53 minutos. 78 
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Prof. Silvério de Paiva Freitas                 Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 83 

                  Reitor                                                           Secretária ad hoc 84 


