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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 2 

– UENF 3 

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

reuniões da Reitoria, às 14 horas, a quadringentésima segunda reunião ordinária do 5 

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

com as presenças dos seguintes conselheiros; Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que 7 

presidiu a reunião; Prof. Antônio Teixeira do Amaral Junior - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-8 

Graduação; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo Roberto 9 

Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Gonçalo Apolinário 10 

de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Sérgio 11 

Arruda Moura - Diretor do CCH; Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Srª Ellen 12 

Holder da Cruz Almeida – Diretora Geral Administrativa em exercício. Compareceram como 13 

convidados: Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior – Chefe de Gabinete; Prof. Rodrigo da Costa 14 

Caetano – Secretário Geral; Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor da Prefeitura da UENF; 15 

Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Prof. Vanildo 16 

Silveira – Diretor de Informação e Comunicação; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do 17 

Hospital Veterinário; Srª Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares – Secretária ad hoc. 18 

Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 401; 2- Composição da Comissão de Ética 19 

da UENF; 3- Conjuntura atual da UENF; 4- Assuntos diversos. O Reitor iniciou a reunião 20 

agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1, o Reitor colocou em apreciação a 21 

minuta da ata 401, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 2, o Reitor falou da 22 

necessidade de montar a Comissão de Ética da UENF. Leu o Regimento onde determina que 23 

a Comissão seja constituída por sete membros efetivos: quatro docentes, dois servidores 24 

técnico-administrativos e um discente; a cada um dos membros efetivos corresponderá um 25 

membro suplente. Informou que houve indicação de alguns nomes, porém ainda faltam 26 

algumas indicações. Após discussão ficou definido que os Diretores encaminharão os nomes 27 

para as representações que ainda estão pendentes. Passando ao item 3, o Reitor informou 28 

que levou o assunto a pauta do COLEX por estar preocupado, pois no momento só a UENF 29 

está em greve, pois todas as outras universidades voltaram às aulas. Falou que tem havido 30 

reuniões com o Governo Estadual e com a ADUENF. Disse que no dia 20 de setembro se 31 

reuniu com o Sintuperj. Reiterou na reunião com o sindicado que todos devem se manter 32 

comprometidos com a qualidade do ensino. Informou que a Reitoria está tentando agendar 33 
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uma reunião com o Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Dr. Luiz Edmundo Costa 34 

Leite, com o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Dr. Sérgio Ruy Barbosa Guerra 35 

Martins, e com os representantes dos sindicatos. Disse que na reunião realizada com o 36 

Deputado Comte Bittencourt, ele solicitou que fosse feito um estudo sobre o impacto na folha 37 

de pagamento com a inclusão do Adicional de Dedicação Exclusiva. Informou que os cálculos 38 

foram feitos, porém há uma grande dificuldade para adaptar a tabela salarial ao projeto da 39 

UERJ que está em discussão na ALERJ, pela diferença que há entre as universidades. 40 

Informou que o regime de dedicação exclusiva para docentes da UERJ voltará à pauta na 41 

ALERJ no dia 26/09. O Prof. Henrique informou que não tem observado muitas 42 

manifestações, nem parecendo que estamos em greve. O Reitor falou que apesar da greve o 43 

número de solicitação de transporte aumentou. O Prof. Gustavo disse que em média 12 44 

veículos estão rodando por dia, havendo muita correria para atender as agendas. O Reitor 45 

indagou sobre a manutenção dos tratores. O Prof. Gustavo informou que está sendo feita 46 

normalmente. O Prof. Henrique falou que a Prefeitura e a Assessoria de Transporte têm feito 47 

esforços para fazer a manutenção, inclusive os tratores nunca estiveram funcionando tão 48 

bem. O Prof. Gonçalo disse que em sua opinião essa greve está diferente, pois não há 49 

ataque a Reitoria, estando todos coesos. Disse que os alunos parecem não estar 50 

incomodados com a situação. O Reitor falou de sua preocupação com o Governo entrar na 51 

justiça e decretar a greve ilegal. Disse que se chegar a esse ponto a justiça poderá 52 

determinar a suspensão imediata do movimento. Disse que devemos ter consciência dos 53 

prejuízos que a greve acarreta a universidade. O Prof. Reginaldo falou que acredita que a 54 

votação na ALERJ será um divisor de águas. Em sua opinião a UENF deverá lutar pela 55 

equiparação salarial junto ao Governo do Estado. O Prof. Manuel fez uma explanação sobre 56 

os cálculos que foram feitos e enviados ao Deputado Comte Bittencourt. Reiterou a 57 

necessidade de mudar a tabela do Plano de Cargos e Vencimentos para que, assim, possa 58 

haver similaridade com a UERJ. O Reitor informou que ao compararmos as tabelas da UENF 59 

e UERJ, pode-se perceber o quanto são diferentes. O Prof. Sérgio informou que fez uma 60 

reunião com os coordenadores de cursos, onde ficou decidido que farão um novo pedido ao 61 

comando de greve para que libere os professores para dar aulas no PARFOR. Informou que 62 

se as aulas não forem iniciadas até o dia 7 de outubro haverá um tempo irrecuperável, e as 63 

bolsas e os custeios se perderão. Disse que na reunião foi elaborado um conjunto de 64 

argumentos para, em bloco, conversarem com o comando de greve. O Reitor informou que 65 
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tem conversado com o Presidente da ADUENF, mostrando que é preciso haver flexibilidade. 66 

Disse que é preciso que haja bom senso, para não haver maiores prejuízos. Passando ao 67 

item 4, o Reitor pediu a Profª Ana Beatriz para explicar a todos sobre o Pnaest. A Profª Ana 68 

Beatriz agradeceu a oportunidade de falar sobre a compra de bicicletas. Informou que Pnaest 69 

é o Programa Nacional de Assistência Estudantil para Instituições de Educação Superior 70 

Públicas Estaduais. Disse que esse programa é para instituições públicas estaduais que 71 

participam do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Informou que o primeiro plano de trabalho 72 

era para que pudéssemos subsidiar a alimentação, mas não foi aprovado. O segundo plano 73 

foi para subsidiar o transporte, porém também não foi aceito. Foi enviado então o plano para 74 

compras de bicicletas, livros, computadores e para realização de 4 eventos. Disse que o MEC 75 

achou um plano inovador e autorizou a execução. Considerou que é preciso enfatizar que são 76 

recursos federais e que o plano foi aprovado na Câmara de Graduação e nos Colegiados. O 77 

Prof. Gonçalo parabenizou a professora pelo projeto e sugeriu que as informações sejam 78 

divulgadas. O Prof. Ronaldo sugeriu que seja feito um pequeno contrato com o aluno para 79 

que devolva a bicicleta ao final do curso. O Prof. Amaral informou que foi ao Rio de Janeiro 80 

onde esteve na FAPERJ, no dia 19 de setembro, participando do evento de entrega de 81 

Termos de Outorga, onde estava presente o Governador Sérgio Cabral, o Vice-Governador 82 

Luiz Fernando de Souza, o Secretário Estadual de Ciência e Tecnologia, Luiz Edmundo 83 

Costa Leite, o Presidente da FAPERJ, Ruy Marques, o Presidente da CAPES, Jorge Almeida 84 

Guimarães, o Presidente da ALERJ, Deputado Paulo Melo, entre outros. Disse que no dia 20 85 

de setembro visitou a Feira Rio Oil & Gas, representando a UENF, e no dia 21 foi a FAPERJ 86 

participar do Comitê de Ciências Agrárias. Salientou que a UENF foi citada em vários 87 

discursos. O Prof. Edmilson informou que esteve no dia 19 de setembro em Macaé 88 

participando do “Seminário Macaé: Cidade do Conhecimento, Inteligência e Saber”, onde 89 

estiveram presentes os representantes da Universidade Federal Fluminense, Universidade 90 

Federal do Rio de Janeiro e Instituto Federal Fluminense. Informou que a UENF preparou um 91 

material apresentando como será a expansão da UENF em Macaé. Disse que o evento teve 92 

o objetivo de discutir quais projetos as universidades públicas locais propõem para o 93 

município, a fim de criar um espaço para construção coletiva dos rumos do ensino público na 94 

região. Informou que no seminário foi assinado um documento de intenções. O Prof. Vanildo 95 

informou que os serviços de gráfica já podem ser solicitados. Disse que com o novo contrato 96 

a Universidade poderá produzir 20 mil exemplares de livros sem fins lucrativos. Falou da 97 
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necessidade de tomar algumas medidas técnicas como: definir quem será o editor chefe e 98 

definir os Membros do Conselho Editorial. Enfatizou a necessidade da Editora ter um CNPJ 99 

diferente da UENF e para isso será necessária à colaboração da ASJUR e da DGA. O Prof. 100 

Sérgio falou da importância da publicação de livros pela Universidade. Informou que será 101 

feito um edital para definir as publicações com os títulos licitados. Sugeriu que o primeiro livro 102 

seja lançado no aniversário de 20 anos da UENF. O Prof. Ronaldo parabenizou o Prof. 103 

Sérgio pela editora e sugeriu que seja feito um convênio com a Fundenor, o qual viabilizaria o 104 

funcionamento da editora sem a necessidade de CNPJ. O Prof. Manuel também parabenizou 105 

o professor pela editora, concordou que a ideia de lançar o livro no aniversário da 106 

universidade é ótima. O professor perguntou se haverá uma equipe técnica dentro da editora 107 

como fotógrafos e revisores. O Prof. Vanildo informou que a princípio será necessário editar 108 

livros que não precisem de recursos muito específicos. O Prof. Sérgio falou que a editora 109 

precisará de recursos para as demais tarefas editoriais, entre elas, a distribuição dos livros. 110 

Disse que será necessário também entrar no circuito de permutas com outras editoras 111 

universitárias e distribuir os livros por mala direta entre as bibliotecas universitárias. O Prof. 112 

Ronaldo convidou a equipe da editora para conhecer a incubadora de empresas, e assim 113 

fazer uma consulta para viabilizar todo processo. O Reitor solicitou aos professores que 114 

encaminhem todos os documentos necessários a Reitoria para viabilizar todo processo de 115 

funcionamento da editora. O Prof. Gustavo informou sobre o problema de entregas de 116 

malotes no Correio, pois não há lugar para estacionar e com isso os motoristas estão sendo 117 

multados. Falou sobre a necessidade de fazer um rodízio entre os servidores de nível 118 

elementar que poderão acompanhar o motorista durante a entrega. Solicitou aos Diretores 119 

que o ajudem, pois não é um problema só da ASTRAN. O Reitor informou que no próximo 120 

contrato com os Correios deverá haver uma clausula para que eles recolham os malotes na 121 

Universidade. Disse que os Diretores deverão indicar nomes que irão compor o rodízio. O 122 

Prof. Ronaldo informou que esteve no Seminário de Parques Tecnológicos e Incubadoras de 123 

Empresas. Falou da importância de participar desses eventos, pois existem projetos para 124 

instalação de um Parque Tecnológico em Macaé e outro em Campos, o qual será feito com a 125 

fusão UENF/FENORTE. Convidou todos para participarem do evento que ocorrerá no dia 15 126 

de outubro no Centro de Convenções, às 14 horas, onde apresentarão as duas propostas 127 

dos Parques Tecnológicos. O Prof. Gonçalo agradeceu pela construção da Casa de 128 

Vegetação. Falou sobre a necessidade da UENF compor a Comissão de Bioética e 129 
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Biossegurança. Fez uma explanação sobre o funcionamento da Comissão e sobre a estrutura 130 

que deverão ter. O Reitor leu a CI CBB nº 142/2012, na qual o Prof. Gonçalo fala sobre a 131 

necessidade de instalação e ou reestruturação de comissões que zelem pela adequação de 132 

pesquisas e faz sugestões de nomes de professores para atuar como coordenadores nas 133 

subcomissões. Após análise do documento os Membros decidiram que o assunto deverá ser 134 

item de pauta no próximo COLEX. O Reitor leu a CI CBB nº 141/2012 que encaminha a CI 135 

LCA/CBB nº 141/2012, na qual informa que o formulário Arrolamento das Existências do 136 

Setor de Ecologia Terrestre - 21/12/2011 dos Bens Patrimoniais foi encaminhado a GPAT 137 

devidamente assinado. Informou sobre a necessidade dos Centros indicarem representantes 138 

para participarem dos Colegiados da Universidade. Solicitou aos Diretores que enviem os 139 

nomes para preenchimento das representações em aberto. Ficou definido que a Reitoria 140 

enviará um documento ao DCE solicitando os nomes. O Reitor falou sobre a necessidade de 141 

indicar nomes para compor o Conselho Deliberativo da Reserva Extrativista Marinha de 142 

Arraial do Cabo. Disse que o documento sugere que um dos indicados seja o Prof. Sérgio 143 

Luis Cardoso. Leu a CI CBB nº 140/2012 na qual encaminha a CI LCA/CBB nº 140/2012 que 144 

indica a Professora Ilana Rosenthal Zalmon como representante titular e a Professora Ana 145 

Paula Di Benedito como representante suplente. Após discussão os Membros do Colegiado 146 

decidiram fazer uma votação, por voto secreto, para definir os dois nomes que serão 147 

indicados. O resultado da votação foi o seguinte: a representante titular será a Profª 148 

Ilana Rosenthal Zalmon e o representante suplente será o Prof. Sérgio Luis Cardoso. 149 

Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 150 

25 minutos. 151 
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Prof. Silvério de Paiva Freitas                 Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 156 

                  Reitor                                                           Secretária ad hoc 157 
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