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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

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

da Reitoria, às 14 horas, a quadringentésima primeira 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 – 9 

Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão 10 

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

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

CCH; Prof. Alexandre Pio Viana – Diretor do CCTA em exercício; Srª Ellen Holder da 13 

Cruz Almeida – Diretora Geral Administrativa em exercício. Compareceram como 14 

convidados: Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral; Sr. Luiz Gabriel Sarmet 15 

Moreira Smiderle – Diretor da Prefeitura da UENF em exercício; Prof. Ronaldo Pinheiro 16 

da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Sr. Carlos Dias – Diretor de 17 

Informação e Comunicação em exercício; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do 18 

Hospital Veterinário; Srª Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares – Secretária ad hoc. 19 

Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 400; 2- Conjuntura nas Universidades: 20 

situação da UENF; 3- Assuntos diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a 21 

presença de todos. Passando ao item 1, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata 22 

400, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 2, o Reitor falou que inseriu 23 

este assunto novamente em pauta por estar preocupado com a situação de greve da 24 

universidade. Informou que ele e o Sr. Constantino participaram na última quarta-feira, 25 

05/09/2012, de duas audiências: uma com o presidente da ALERJ, Deputado Paulo Melo, 26 

e outra com o líder do Governo, Deputado André Corrêa, para buscar soluções para a 27 

questão da greve. Disse que tanto o presidente da ALERJ quanto o líder do Governo 28 

solicitaram que fosse feito um estudo sobre o impacto na folha de pagamento com a 29 

inclusão do adicional de Dedicação Exclusiva (DE). Informou que os Deputados se 30 

mostraram sensíveis à possibilidade de incluir na pauta a questão do pagamento de 31 

adicional de Dedicação Exclusiva. Disse que no momento tramita na ALERJ Projeto de 32 

Lei do próprio Governo propondo o pagamento de adicional de 65% referente a DE aos 33 

docentes da UERJ. Disse que na UENF, onde a dedicação exclusiva não envolve o 34 

pagamento de nenhum adicional, a preocupação é conseguir tratamento similar para 35 

garantir a manutenção do quadro e a atração de novos profissionais. Informou que estão 36 

sendo feitas reuniões internas, inclusive com a presença da Assessoria Jurídica, para 37 

elaborar uma Minuta de Regulamentação da DE. Informou que naquele momento estava 38 

ocorrendo na ALERJ uma audiência onde a UENF estava sendo representada pelo Sr. 39 

Constantino e pelo Prof. Vanildo. Falou que há vários setores da universidade que estão 40 
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com grande dificuldade de funcionamento por falta de servidores, com isso há 41 

necessidade de buscar alternativas. O Reitor pediu aos Diretores para fazerem uma 42 

explanação sobre a situação em seus Centros. O Prof. Edmilson informou que 43 

realmente estão com problema de falta de funcionários em vários setores, por motivo de 44 

doenças e outros cedidos ao Tribunal Regional Eleitoral. Disse que os servidores que 45 

estão trabalhando apresentam dificuldade para dar conta do trabalho. Informou que estão 46 

havendo modificações no Centro na tentativa de resolver o problema em alguns setores, 47 

mas não conseguirão atender a todos. O Reitor sugeriu que fosse feito um documento 48 

solicitando a volta dos servidores que estão cedidos ao Tribunal Regional Eleitoral, porém 49 

é necessário que seja um documento bem fundamentado. O Prof. Edmilson salientou 50 

que mesmo diante dos problemas que estão ocorrendo, a visita dos avaliadores da 51 

CAPES ocorreu sem nenhum problema. O Prof. Amaral informou que os processos 52 

seletivos estão sendo realizados com normalidade. Disse que os estudantes estão 53 

realizando pesquisas nos programas e aqueles que pleiteiam o doutorado sanduíche no 54 

exterior (PDSE) do Programa Ciência Sem Fronteiras estão sendo enviados sem 55 

embargos. Informou que a Capes aprovou o valor total (R$ 500.000,00) solicitado pela 56 

PROPPG para o projeto institucional Pró Equipamentos 2011. Disse que os Programas 57 

contemplados foram: Políticas Sociais Ciências Naturais; Ecologia e Recursos Naturais e 58 

Ciência Animal. A Profª Ana Beatriz falou sobre os 9 cursos que tiveram destaque na 59 

publicação do Guia do Estudante. Disse que os cursos da UENF avaliados pelo Guia do 60 

Estudante foram selecionados para figurar na edição 2013 do GE Profissões 61 

Vestibulares, a publicação avalia cursos de bacharelado de todo o país e seleciona 62 

aqueles que recebem selos de três a cinco estrelas. Disse que o grande destaque é a 63 

carreira de Ciências Biológicas, com nota máxima - cinco estrelas ou "excelente". 64 

Ganharam quatro estrelas ("muito bom") os cursos de Agronomia, Engenharia do 65 

Petróleo e Engenharia de Produção. Informou que também foram destaque, com três 66 

estrelas ("bom"), os cursos de Ciências Sociais, Engenharia Civil, Engenharia 67 

Metalúrgica, Medicina Veterinária e Zootecnia. O Prof. Amaral demonstrou sua 68 

preocupação, em função da greve, com a realização da Semana Nacional de Ciência e 69 

Tecnologia - XII Mostra de Pós-Graduação da UENF que ocorrerá no período de 15 a 18 70 

de outubro. Informou que o evento está todo organizado. O Reitor falou que o evento 71 

deverá ocorrer normalmente, pois os bolsistas com certeza participarão. O Prof. 72 

Alexandre falou que o CCTA está passando por dificuldade em atrair profissionais por 73 

causa do salário pouco atrativo. Quanto ao funcionamento diário, informou que com a 74 

experiência de outros períodos de greve estão conseguindo contornar os problemas. O 75 

Reitor reiterou a necessidade de buscar alternativas para contornar as situações que 76 

surgem. O Prof. Edson deu exemplo de 5 alunos que vieram do exterior nesse período 77 

de greve, os quais os professores precisaram pedir liberação ao sindicato para 78 

trabalharem, para que não houvesse prejuízo aos alunos. O Prof. Reginaldo informou 79 

que o atendimento do Hospital Veterinário está praticamente parado, apenas urgências 80 
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estão sendo atendidas. Disse que há técnicos que não estão trabalhando, dificultando 81 

todo atendimento. Demonstrou sua preocupação com a expansão da universidade. Falou 82 

que é preciso resolver a questão salarial. O Reitor informou que o Presidente da ALERJ, 83 

Deputado Paulo Melo, acredita que dentro de 15 dias haverá uma solução sobre a 84 

questão da DE. O Prof. Gonçalo falou que a situação no CBB é relativamente tranquila, 85 

comparada às greves anteriores. Reiterou a necessidade de ter estratégias bem 86 

elaboradas nas reivindicações e manter o discurso homogêneo. O Reitor falou que tem 87 

passado as informações sobre as reuniões as quais tem participado no Rio de Janeiro 88 

para a ADUENF. Informou que as negociações estão ocorrendo e a UENF vai adaptar a 89 

proposta do Governo às necessidades da Universidade. Disse que foi um grande passo 90 

haver concordância do Presidente da ALERJ e do líder do Governo com as 91 

reivindicações da UENF. O Prof. Sérgio falou que está havendo prejuízo no Programa 92 

Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR. Informou que 93 

solicitou ao comando de greve que liberassem os professores, mas não houve 94 

autorização. A Profª Ana Beatriz informou que em outras greves os professores queriam 95 

dar aulas, agora eles não querem. Falou da necessidade de conversar com o comando 96 

de greve, mostrar as dificuldades e os prejuízos que ocorrerão. A professora demonstrou 97 

sua preocupação com a Graduação, para que não haja prejuízo na qualidade do curso, e 98 

sua preocupação com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Os Pró-Reitores 99 

solicitaram que fosse marcada uma reunião com o Diretor Geral de Administração para 100 

fazer um levantamento de gastos no período de agosto e setembro. O Reitor informou 101 

que a reunião será marcada até o dia 14/09. Passando ao item 3, o Reitor falou sobre o 102 

evento que ocorrerá no Instituto Federal Fluminense nos dias 27 e 28 de setembro, no 103 

qual foi colocado um stand a disposição da UENF para expor seus projetos. Pediu que os 104 

Diretores se organizassem para participar do evento. O Prof. Gonçalo sugeriu que diante 105 

de tantos eventos que estão ocorrendo que seja feito um kit com material para expor os 106 

cursos e projetos de cada Centro, com banners, vídeos e folders. O Reitor reiterou a 107 

necessidade de produzir o material. O Reitor informou sobre a Semana Festiva que 108 

ocorrerá no CCT, no período de 02 a 04 de outubro. O Prof. Edmilson informou que o 109 

evento estava previsto para ocorrer na semana de aniversário da UENF, porém achou 110 

melhor adiar por causa da greve. Disse que como não há previsão para que a greve 111 

termine, resolveu marcar para outubro. Informou que o evento começará no dia 02, às 9 112 

horas, com uma mesa redonda no prédio P5. Disse que o tema da mesa redonda será: 113 

"O CCT frente ao desenvolvimento regional". Informou que no dia 03 ocorrerá na área 114 

livre em frente ao CCT um torneio de futebol entre os Centros. No dia 04, na entrada do 115 

prédio anexo do CCT, haverá inauguração do Espaço Professor Anatolli, de Galeria dos 116 

Ex-Diretores e do Memorial Acadêmico Científico do CCT. Convidou todos os Membros 117 

para participarem do evento. O Reitor leu o convite da Prefeitura de Campos que nos 118 

convida para visitar o stand da Prefeitura na Feira Rio Oil & Gás 2012, que ocorrerá no 119 

Rio de Janeiro de 17 a 20 de setembro. Leu o convite do Governo do Estado do Rio de 120 
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Janeiro sobre I Conferência Estadual de Desenvolvimento Regional Lysia Bernardes, que 121 

será realizada entre os dias 17 e 19 de setembro. Informou que está faltando indicação 122 

do CCT para compor a Comissão de Ética. Após discussão ficou decidido que o CCT 123 

elegerá o docente por aclamação. O Reitor leu a CI LZNA/CCTA/UENF 144/2012 na qual 124 

o Chefe do Laboratório solicita auxiliar administrativo. Conforme informou no início da 125 

reunião, sabe da necessidade de servidores, porém no momento não há como atender 126 

ao pedido. Informou quanto ao concurso realizado para vagas de técnicos administrativos 127 

para a UENF, que o mesmo transcorreu bem. O Prof. Gonçalo sugeriu que fosse feito 128 

um levantamento sobre a necessidade real de servidores. O Reitor informou que será 129 

solicitado ao Governo que as vagas que venham a ser autorizadas sejam ocupadas 130 

aproveitando o concurso que foi realizado agora. Leu a CI/CCT/LEPROD 130/2012, na 131 

qual solicita que seja preenchido um formulário de exposição a agente de risco. O Prof. 132 

Edson informou que está sendo aguardada a resposta da SUBAP/SEPLAG, quanto ao 133 

preenchimento do formulário. O Prof. Amaral parabenizou os 14 professores e 134 

pesquisadores que foram contemplados no Programa de Apoio às Universidades 135 

Estaduais do Rio de Janeiro – Uerj, Uenf e Uezo – 2012, edital FAPERJ nº 20/2012. Os 136 

contemplados foram: Andrea Cristina Vetö Arnholdt – Modernização da infraestrutura do 137 

laboratório de biologia do reconhecer: a caminho da epidemiologia molecular como 138 

ferramenta integradora dos projetos do LBR; Angela Pierre Vitória – Metais em rios: 139 

influência do tipo ecológico de duas espécies de Eichhornia no biomonitoramento da 140 

poluição aquática; Angelo José Burla Dias – Estruturação da unidade de pesquisa em 141 

clonagem e transgênese animal e modernização do setor de tecnologia de embriões do 142 

LRMGA-UENF; Carlos Jorge Logullo de Oliveira – Mecanismos fisiológicos e moleculares 143 

de patogenicidades associadas a alterações do metabolismo energético – uma via de 144 

convergência de projetos integrativos das áreas de biotecnologia e medicina veterinária; 145 

Eder Dutra de Resende – Inovações tecnológicas de processos industriais para 146 

aproveitamento de resíduos do maracujá e desenvolvimento de coprodutos de valor 147 

agregado para as agroindústrias de alimentos; Juraci Aparecido Sampaio – Aquisição de 148 

analisador térmico de alta temperatura para o desenvolvimento de vidros óticos especiais 149 

e cerâmicas avançadas dopadas com elementos terras raras aplicados à fotônica; 150 

Jurandi Gonçalves de Oliveira – Melhoramento Genético do mamoeiro visando a 151 

produção de híbridos com qualidade e adaptados às condições de cultivo nacionais: 152 

avaliação pós-colheita do mamão em ensaio de valor de cultivo e uso – VCU; Leda 153 

Mathias – Consolidação e modernização da infraestrutura de pesquisa em química 154 

orgânica da Universidade Estadual do Norte Fluminense; Maria Clareth Gonçalves Reis – 155 

Brinquedoteca: artes e manhas da aprendizagem lúdica; Nádia Rosa Pereira – 156 

Desenvolvimento tecnológico de processos e produtos nutritivos para portadores de 157 

necessidades especiais; Rogério Figueiredo Daher – Efeito de níveis de nutrientes 158 

minerais na produção e qualidade da biomassa energética visando à geração de energia 159 

e viabilidade econômica em genótipos de capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum) 160 



     

 

 

                                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 

 

 

no norte e noroeste fluminense; Silvério de Paiva Freitas – Estudo de plantas bioativas 161 

para sustentabilidade agroambiental com Eupatorium maximilianii Schrad; Telma Nair da 162 

Silva Santana – Alternativa de diversificação agrícola do Norte e Noroeste Fluminense: 163 

introdução, caracterização, e desenvolvimento de genótipos superiores de feijão-fava 164 

(Phaseolus lunatus L.); Wania Amélia Belchior Mesquita – Centro de memória da UENF. 165 

O Prof. Rodrigo informou sobre o debate com os candidatos a Prefeito que ocorrerá no 166 

dia 12/09. Disse que o debate está sendo organizado pelo Fórum Interinstitucional de 167 

Dirigentes do Ensino Superior de Campos (FIDESC) e será realizado no Instituto Federal 168 

Fluminense, às 19 horas. Convidou todos a participarem do evento. A Srª Ellen informou 169 

que será realizada no dia 12/09 uma nova licitação para lojas de cópias. O Reitor disse 170 

que recebeu informações que seis deputados estavam presentes na Audiência da 171 

ALERJ, onde o Prof. Vanildo e o Sr. Constantino representam a UENF, e algumas 172 

emendas foram acatadas para serem discutidas no dia 13/09. Nada mais havendo a 173 

tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas e 44 minutos. 174 
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Prof. Silvério de Paiva Freitas                 Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 179 

                  Reitor                                                           Secretária ad hoc 180 
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