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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

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

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

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

UENF, com as presenças dos seguintes Conselheiros; Prof. Edson Corrêa da Silva – 7 

Vice-Reitor que presidiu a reunião; Prof. Antônio Teixeira do Amaral Júnior - Pró-Reitor 8 

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

Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. Edmilson José Maria – 10 

Diretor do CCT; Prof. Sérgio Arruda Moura - Diretor do CCH; Prof. José Tarcísio Lima 11 

Thiebaut – Diretor do CCTA em exercício; Sr. Antônio Constantino de Campos – Diretor 12 

Geral Administrativo. Compareceram como convidados: Prof. Manuel Vazquez Vidal 13 

Junior – Chefe de Gabinete; Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral; Sr. Luiz 14 

Gabriel Sarmet Moreira Smirdele – Diretor da Prefeitura da UENF em exercício; Prof. 15 

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 17 

do Hospital Veterinário; Sr. José Fernando Abreu Almeida – Gerente de Recursos 18 

Humanos; Srª Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares – Secretária ad hoc. Tratou-se 19 

da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 404; 2- Informes; 3- Concurso Público para 20 

docentes – inscrição via correios e internet; 4- Solicitações de cessão de servidor; 5- 21 

Fórum Permanente de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro; 6- LOA 2013; 7- 22 

Assuntos diversos. O Prof. Edson iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. 23 

Passando ao item 1, o Prof. Edson colocou em apreciação a minuta da ata 404 sendo 24 

aprovada com uma abstenção. Passando ao item 2, o Prof. Edson informou que a VI 25 

Semana do Servidor será realizada entre os dias 24 e 26 de outubro. Convidou a todos 26 

para participarem do evento. O Sr. Fernando falou sobre a importância do evento que já 27 

está consolidado no calendário da universidade, inclusive com repercussão na mídia 28 

local. Informou que haverá palestras de grande interesse para todos e inclusive esse ano 29 

haverá no dia 25, às 14 horas, o UENFamília, que será um momento de confraternização, 30 

quando os servidores poderão trazer seus familiares para uma tarde com atividades 31 

lúdicas e recreativas. O Prof. Edson informou que com o fim da greve a Câmara de 32 
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Graduação já aprovou o novo calendário e a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação 33 

deverá aprovar o calendário no dia 26 de outubro. A Profª Ana Beatriz informou que o 34 

calendário foi aprovado, porém há necessidade de ser levado ao COLAC para 35 

aprovação. Ficou definido que as aulas começarão no dia 29 de outubro e o recesso de 36 

fim de ano no período de 22 de dezembro a 6 de janeiro. O término do segundo semestre 37 

de 2012 será no dia 22 de março de 2013 e o início do ano letivo de 2013 será no dia 22 38 

de abril de 2013. Informou que o PARFOR seguirá o mesmo calendário e que o DCE 39 

solicitou que as aulas começassem no dia 12 de novembro, após a semana acadêmica, 40 

porém isso acarretaria um atraso ainda maior. O Prof. Amaral informou que o calendário 41 

da pós-graduação será compatível com o calendário da graduação. O Prof. Edson 42 

informou que a Reitoria continua mantendo contato com o Secretário de Estado de 43 

Ciência e Tecnologia, Dr. Luiz Edmundo Costa Leite, e com o Secretário de Estado de 44 

Planejamento e Gestão, Dr. Sérgio Ruy Barbosa Guerra Martins, para que as 45 

conversações continuem, colocando sempre as reivindicações em pauta, como a 46 

realização de novos concursos e a expansão da UENF. Inclusive está marcada para o dia 47 

05 de novembro uma reunião com os Secretários de Estado e a ADUENF. O Prof. 48 

Manuel reiterou que a Reitoria tem mantido contato frequente com o Governo. As 49 

reivindicações foram levadas novamente a reunião do Conselho Curador, o qual possui 50 

três representantes do Governo Estadual. Falou que está sendo elaborado um dossiê 51 

com todas as reivindicações feitas pela Reitoria durante vários anos e, com isso, será 52 

possível mostrar que a universidade tem apresentado suas necessidades, porém não tem 53 

sido atendida. Passando ao item 3, o Prof. Edson informou que o Prof. Alexandre Pio 54 

Viana encaminhou uma CI solicitando que as inscrições de concursos públicos possam 55 

ser feitas via correios e internet. Em um primeiro momento acha pertinente a solicitação, 56 

porém é necessário fazer uma consulta à Assessoria Jurídica. O Sr. Fernando informou 57 

que o Governo Estadual publicou o Decreto nº 43.876, de 08 de outubro de 2012, que 58 

regulamenta os concursos públicos, mas para que haja modificação no sistema de 59 

inscrições na UENF é necessário que seja feita uma alteração na Resolução CONSUNI 60 

003/2001. O Prof. Edson falou que a alteração na resolução será feita. Os membros do 61 

Colegiado Executivo concordaram com a modificação no sistema de inscrição, porém a 62 

minuta será analisada primeiro no COLEX para depois ser aprovada no CONSUNI. 63 
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Passando ao item 4, o Prof. Edson falou sobre a solicitação de cessão de servidor feita 64 

pelo CCT, a qual foi negada pela Secretaria de Educação, pois o documento não 65 

informava se seria com ou sem ônus para a instituição. O Sr. Fernando informou que o 66 

Governo Estadual publicou o Decreto nº 42.791, de 06 de janeiro de 2011, no qual 67 

regulamenta a sessão de servidores. Disse que o Governo tem dificultado a cessão de 68 

servidores, por não querer tirar os professores da sala de aula. O Prof. Edson falou que 69 

será feito um documento reiterando o pedido do CCT, informando que será com ônus 70 

para UENF. Pediu ao Sr. Fernando para fornecer ao Colegiado a lista de funcionários da 71 

UENF que estão cedidos e outra com os servidores que estão cedidos para a UENF. 72 

Com a concordância dos membros do Colegiado, passaram para o item 6. O Sr. 73 

Constantino distribuiu uma planilha com a proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) da 74 

UENF para 2013, que foi enviada pela SEPLAG à ALERJ. Fez uma explanação sobre a 75 

proposta. Falou que a ideia de levar o assunto ao COLEX foi para que no momento que o 76 

Governo abrir negociações, fato que deverá ocorrer nos próximos dias, a Universidade 77 

esteja preparada para apresentar sua proposta. Falou da necessidade de entrar em 78 

contato com os Deputados para apresentar a proposta orçamentária. Informou que será 79 

apresentado no COLEX um relatório sobre a execução orçamentária para que todos 80 

fiquem cientes. Os membros do Colegiado fizeram uma análise da proposta. O Sr. 81 

Constantino informou que está havendo dificuldade na liberação de recursos, mas o 82 

Governo alega que a UENF tem sido atendida em suas reivindicações. Disse que por 83 

este motivo estão sendo levantadas, para serem apresentadas na reunião do Conselho 84 

Curador, as reivindicações que têm sido feitas pela UENF e que quando chegam ao 85 

Governo não é dado prosseguimento às mesmas. O Sr. Fernando informou que a 86 

CEPUERJ enviou o resultado final do concurso público e a Gerência de Recursos 87 

Humanos está preparando o processo para ser homologado no CONSUNI. Passando ao 88 

item 5, o Prof. Edson informou que esteve participando no dia 17 de outubro de uma 89 

reunião, no Palácio Tiradentes, da Cúpula do Fórum Permanente de Desenvolvimento 90 

Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, onde estavam presentes a UENF, UERJ, PUC 91 

Rio e a UEZO, como também algumas entidades civis como a FIRJAN, SEBRAE entre 92 

outras. A reunião foi presidida pelo Deputado Paulo Melo e na ocasião os representantes 93 

das entidades apresentaram sugestões de temas a serem tratados no Fórum. Disse que 94 
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a participação da UENF é importante para debater propostas de desenvolvimento e 95 

mostrar o papel que a UENF cumpre na região Norte e Noroeste Fluminense. A 96 

secretária-geral do Fórum, Geiza Rocha, apresentou proposta de alteração nas Câmaras 97 

Setoriais, que eram 10 e passaram para 7. Disse que com a alteração será necessário 98 

fazer mudança nas indicações dos professores anteriormente definidas. Informou que o 99 

Reitor da UERJ, agora já se mostra favorável ao consórcio das universidades públicas. 100 

Após discussão sobre assunto ficou definido que o Prof. Edson fará uma reunião com os 101 

professores indicados anteriormente, para definir quem participará da nova composição 102 

das Câmaras e determinar a postura que deverá ser tomada pela UENF nas Câmaras, 103 

para que tenhamos ações bem sucedidas. Informou que o Prof. Reginaldo representará a 104 

UENF na reunião do dia 24 de outubro, no Fórum de Agronegócios. Passando ao item 7, 105 

o Prof. Paranhos falou do sucesso do evento realizado pela TEC Campos no Centro de 106 

Convenções, no primeiro dia da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com a 107 

presença de 90 pessoas. Disse que a UENF fez seu papel, apresentando empresas 108 

locais que tiveram resultados de sucesso. Falou que a UFRJ de Macaé esteve presente e 109 

pediu que o modelo da TEC Campos fosse levado para Macaé. Foi discutida no evento a 110 

implantação do Parque Tecnológico, chegando à conclusão que se não houver a união 111 

dos parques de Macaé e Campos não haverá sucesso. O Prof. Rodrigo falou sobre o 112 

problema que está havendo com a entrega de malote nos Correios. Ficou definido 113 

anteriormente que a servidora Ezilane faria o malote no período da greve e que após a 114 

greve o malote seria feito com a ajuda de servidores de outros Centros, por meio de um 115 

rodízio. Disse que, com o fim da greve, é necessário que os Diretores de Centro indiquem 116 

um servidor para participar do rodízio. O Prof. Edmilson falou que tinha em mãos uma 117 

lista com 5 servidores de nível elementar, os quais estavam em setores que não 118 

poderiam ser deslocados por já estarem cumprindo outras funções e, dessa forma, será 119 

impossível que o CCT participe do rodízio. O Prof. Gonçalo informou que as pessoas 120 

que seriam indicadas no Centro para desempenhar o serviço, uma apresenta problemas 121 

de saúde e a outra se aposentou. O Prof. José Tarcísio informou que se o Prof. 122 

Henrique anteriormente havia falado que indicaria alguém, ele mantinha a palavra e 123 

mandará o Servidor Alberto para participar do rodízio. Após discussão sobre o assunto o 124 

Prof. Edmilson ficou de analisar melhor a situação para verificar a possibilidade de indicar 125 
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alguém do CCT. Ficou definido que será feita uma consulta aos Correios para saber o 126 

valor do serviço de recolhimento de malote dentro da Universidade. O Prof. Reginaldo 127 

falou sobre a manutenção do ar condicionado e a falta de água que está causando um 128 

grande transtorno ao Hospital Veterinário. Informou que a Prefeitura está tentando 129 

resolver o problema, mas a dificuldade para solucionar é enorme, por causa do grande 130 

número de demandas. Falou da necessidade de modificar o sistema hidráulico do 131 

Hospital porque o problema tem sido constante. O Sr. Gabriel informou que a questão da 132 

água está sendo agravada pela empresa de manutenção, que está deixando a desejar e 133 

talvez a Universidade seja obrigada a rescindir o contrato. Falou que o castelo d’água 134 

está previsto para ser construído e, com isso, irá resolver o problema do Hospital e das 135 

outras construções que estão previstas. O Prof. Amaral falou que foi muito positiva a 136 

sugestão do Prof. Ronaldo de fazer palestras na área de inovação tecnológica no 137 

primeiro dia da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Disse que as parcerias com o 138 

IFF e a UFF foram de grande importância. Fez questão de agradecer ao Prof. Carlos 139 

Maurício, Joana, Jaqueline e toda a equipe da Iniciação Científica pela organização do 140 

evento. O Prof. Sérgio informou que representou o Reitor na Sessão Solene destinada a 141 

comemorar os 25 anos da Associação Brasileira das Editoras Universitárias – ABEU, que 142 

é formada por 104 editoras. O evento ocorreu no Plenário do Senado Federal. Estiveram 143 

presentes ao evento representantes de várias editoras, destacou a importância da 144 

participação da Universidade em eventos como este para que a UENF se torne mais 145 

conhecida. Informou que já está providenciando para que a Universidade seja a 105ª 146 

associada da ABEU. O Prof. Edson informou que ganhou 48 kits de curso de inglês 147 

preparatório para o exame internacional TOEFL. O Prof. Gonçalo indagou sobre o 148 

sistema de agendamento de veículos, pois não há uma transparência de como o sistema 149 

funciona. Disse que é preciso ficar claro para que não haja desconfiança. O Prof. Manuel 150 

informou que está havendo problema de falta de motoristas que, por motivos trabalhistas, 151 

são obrigados a tirarem folga depois de longas horas trabalhadas. Falou da necessidade 152 

das pessoas se conscientizarem que precisam fazer uso compartilhado dos veículos, 153 

como também entenderem que precisam ir à Universidade para pegar o carro, evitando 154 

que os motoristas passem de casa em casa. Os Membros do Colegiado conversaram 155 

sobre a necessidade de haver uma base da UENF no Rio de Janeiro, onde o Reitor 156 
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poderá despachar e fazer reuniões e os motoristas descansarem. O Prof. Gonçalo falou 157 

sobre os problemas de infiltração que estão ocorrendo nos prédios do CBB, solicitou que 158 

seja feita uma obra emergencial, pois com a proximidade do período de chuva o 159 

problema se agravará, podendo causar perda de equipamentos. O Sr. Gabriel informou 160 

que a Prefeitura do Campus já está tentando resolver o problema. Nada mais havendo a 161 

tratar, o Prof. Edson agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 46 minutos. 162 
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Prof. Edson Corrêa da Silva                 Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 167 

                  Reitor                                                           Secretária ad hoc 168 
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