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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

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

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

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

UENF, com as presenças dos seguintes Conselheiros; Prof. Silvério de Paiva Freitas – 7 

Reitor, que presidiu a reunião; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; 8 

Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior - Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; 9 

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

Prof. Francisco José Alves Lemos – Diretor em exercício do CBB; Prof. Edmilson José 11 

Maria – Diretor do CCT; Prof. Sérgio Arruda Moura - Diretor do CCH; Prof. Henrique 12 

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

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

Chefe de Gabinete; Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor da Prefeitura da UENF; 15 

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

Vanildo Silveira – Diretor de Informação e Comunicação; Prof. Rodrigo da Costa Caetano 17 

– Secretário Geral; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Prof. 18 

Carlos Maurício Fontes Vieira– Assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; 19 

Sr. Jorge Luiz Tavares Gioia – Assessor de Transportes; Srª Hedwiges Fernandes de 20 

Souza; Sr. Carlos André Pereira Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte 21 

pauta: 1- Aprovação da ata 406; 2- Projeto FINEP-2012; 3- Funcionamento da ASTRAN; 22 

4- Assuntos diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. 23 

Passando ao item 1, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata 406 que, após 24 

sugestões, foi aprovada por unanimidade. O Reitor solicitou a inserção na pauta, no item 25 

4, a atual conjuntura da UENF. Disse que é um momento preocupante e crítico pelo qual 26 

passamos. A solicitação foi aprovada. Passando ao item 2, o Reitor disse que 27 

recebemos a CI CCT nº 253/12, com a proposta do Centro para o CT-Infra. O Prof. 28 

Amaral disse que estamos pensando em edital transversal, envolvendo CCT, CCB e 29 

CCTA. Disse que encaminhamos aos Centros a proposta, mas não sabe se houve 30 

evolução. O Prof. Henrique respondeu que ainda não. O Prof. Amaral propôs que os 31 

Diretores de Centro encaminhem proposta transversal e depois as propostas dos 32 
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Centros. Disse, sobre o CCH, que a ideia é reencaminhar a proposta do ano passado, 33 

especificando o que ainda precisa ser feito, com base na anterior. Sugeriu que sejam 34 

solicitados grandes equipamentos e não obras. O Prof. Carlos Maurício disse que a 35 

intenção é estipular o período entre 21 e 31 de janeiro de 2013 para preenchimento dos 36 

formulários online. Disse que o edital deve ser lançado entre 20 e 23 de dezembro de 37 

2012 com a informação da data limite para submissão. O Prof. Amaral informou que a 38 

divisão, pelo número de doutores, prevê 1,5 milhão de reais para a proposta a ser 39 

submetida pelo CBB, 1,2 milhão de reais para a proposta do CCH, 2,7 milhões para a 40 

proposta do CCT e 2,4 milhões de reais para o CCTA submeter sua proposta. O Prof. 41 

Carlos Maurício disse que no ano passado, a esta época, já tínhamos recebido as 42 

propostas. Sugeriu definirmos uma data para recebermos as propostas para que 43 

possamos discutir. Disse que é importante a definição das equipes, com a participação 44 

dos bolsistas de produtividade, pois faz diferença quando da avaliação das propostas. O 45 

Prof. Amaral disse que conforme informação da GRH temos hoje 311 doutores, sendo 46 

30 Professores Titulares, 272 Professores Associados e 9 Técnicos de Nível Superior. 47 

Disse que temos em mãos a proposta do CCT para aquisição de dois equipamentos. O 48 

Prof. Edmilson disse que um dos equipamentos é de grande porte e atenderá vários 49 

Programas e o Centro solicitou outro equipamento de um porte menor. Ficou 50 

estabelecida pelo COLEX a data de 04 de dezembro para apresentação das 51 

propostas dos demais Centros. Passando ao item 3, o Reitor disse que na última 52 

reunião foram feitas indagações a respeito do funcionamento da ASTRAN e hoje será 53 

feita uma explanação sobre o referido funcionamento, com o Prof. Gustavo Xavier, junto 54 

com o Sr. Jorge Gioia e a Srª Hedwiges estando a disposição para maiores 55 

esclarecimentos. O Prof. Gustavo explanou sobre o funcionamento da ASTRAN. Disse 56 

que houve um questionamento do Prof. Gonçalo sobre credenciais que alguns 57 

professores do CBB têm para dirigir veículos oficiais, mas não estão podendo utilizá-las. 58 

Informou que temos 27 carros operantes, contando os que ficam em Macaé e Itaocara, e 59 

25 motoristas, já incluídos os da FENORTE. Disse que 85% dos pedidos mensais são 60 

atendidos. Disse que a ASTRAN tem duas pessoas para fazer os agendamentos diários. 61 

Disse que neste ano foram feitas 3565 requisições de transporte. Informou que há uma 62 

lei que estabelece que os veículos oficiais devem ser abastecidos das 6 às 21 horas e 63 
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não pode ser feito abastecimento em finais de semana, a não ser com autorização do 64 

Reitor. O Sr. Gioia disse que com base na regra de abastecimento, por estarmos 65 

distantes da capital, conseguimos solicitar com antecedência o abastecimento previsto 66 

para o fim de semana. O Prof. Francisco José perguntou se a UENF tem mais veículos 67 

que motoristas. O Prof. Gustavo respondeu que veículos operantes não. O Prof. 68 

Francisco José perguntou se pessoas credenciadas a dirigir podem solicitar o veículo 69 

para conduzi-lo. O Prof. Gustavo respondeu que quando for possível atender, sim. O Sr. 70 

Gioia informou que são quatro professores e sete técnicos administrativos credenciados 71 

a dirigir os veículos oficiais. O Prof. Francisco José perguntou se veículos adquiridos 72 

por projeto podem ser solicitados de volta pelo professor. O Prof. Gustavo respondeu 73 

que quando termina o projeto o veículo é patrimoniado em nome da UENF e, com isso, 74 

fica sob a administração da ASTRAN. Disse que o veículo fica a disposição do projeto 75 

quando este ainda está em andamento. O Prof. Paranhos disse que o ideal é que não se 76 

adquira veículos em projetos e sim alugar, pois ao final do projeto o veículo estará bem 77 

depreciado. O Prof. Francisco José indagou sobre a questão da terceirização. O Prof. 78 

Gustavo disse que o processo para aquisição é muito demorado e estamos com um 79 

processo em andamento desde o início do ano. Disse que para se desfazer do veículo 80 

também é muito complicado. O Prof. Paranhos disse que com o veículo alugado se 81 

ocorrer algum problema a empresa contratada fornece um novo. O Prof. Reginaldo 82 

considerou que tem que se pensar em seguro para as pessoas que viajam e o veículo 83 

alugado já vindo com seguro é o ideal para nós. Disse que a terceirização é o nosso 84 

caminho. O Reitor informou que temos limitado viagens para fora do Estado em função 85 

de questões operacionais. O Prof. Gustavo disse que o grupo de motoristas trabalha 86 

bastante pela Universidade, não tendo o que falar deles. Informou que o número de 87 

acidentes é mínimo. O Prof. Edmilson disse ser importante a gestão do setor, recebendo 88 

as demandas e as administrando mediante as dificuldades que surgem. O Sr. 89 

Constantino disse que a indagação feita pelo CBB foi oportuna. Ressaltou que qualquer 90 

indagação é sempre bem vinda, mas precisa ser bem tratada e bem entendida. Disse que 91 

fica impressionado com o número de viagens para o Rio de Janeiro. Enfatizou que não 92 

temos ideia do tamanho do trabalho da ASTRAN, que é feito com competência. Disse 93 

que as senhoras Fernanda e Hedwiges atuam com a maior presteza. Lembrou que o 94 
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volume de viagens é muito grande e é raríssimo algum atendimento menos gentil. Disse 95 

que com toda quilometragem percorrida o percentual de acidentes é mínimo. Afirmou que 96 

o serviço é muito eficiente e uma das questões levantadas pelo CBB nos remete à época 97 

que ocorreu a centralização dos veículos. Disse que há leis para utilização de veículos 98 

oficiais. O Reitor disse que ficou claro que o grande percentual dos pedidos são 99 

atendidos e a questão dos transportes evoluiu bastante e vai evoluir ainda mais. Disse 100 

que reconhecemos a dedicação dos motoristas, o alto número de viagens e o baixo 101 

número de acidentes. Agradeceu a presença do Assessor de Transportes, Sr. Jorge 102 

Gioia e da Srª Hedwiges, técnica administrativa que atua na ASTRAN. O Sr. Gioia disse 103 

que estará sempre à disposição para maiores esclarecimentos. Passando ao item 4, o 104 

Reitor disse que o processo de negociação com o Governo, sobre nossas demandas, 105 

está em andamento. Disse que foram encaminhadas as nossas propostas para a SECT. 106 

Informou que a SECT sempre nos recebe, quando solicitada pela UENF. Disse que 107 

tivemos duas reuniões com a SEPLAG. Lembrou que há indicativo de greve para a 108 

próxima semana, mas percebe-se que a maioria não deseja o retorno à greve. Disse que 109 

a SECT tem recebido e-mails com cobranças, alguns desaforados, e isso dificulta as 110 

negociações. Disse que o Governo está focado no momento na questão dos royalties. 111 

Disse que é importante a participação nas assembleias e que cada um tome a posição 112 

que considera melhor, mas que participe da tomada de decisão. Considerou que uma 113 

paralisação agora pode causar prejuízo à vida acadêmica na graduação. O Prof. 114 

Edmilson disse que anteriormente conversou no Centro, participou da assembleia, mas 115 

não gostou de alguns posicionamentos. Informou que conversará com lideranças do 116 

Centro que não é viável entrar em greve no momento. O Prof. Henrique disse que é 117 

importante ficar claro que o que está sendo colocado é sobre a importância da 118 

participação nas assembleias e de se posicionar. Disse que este é o pior momento para 119 

entrarmos em greve. O Prof. Sérgio disse que é importante estimularmos os colegas a ir 120 

às assembleias. Considerou que não faz sentido uma greve agora. O Sr. Constantino 121 

disse que se a Presidente Dilma vetar total ou parcialmente a questão dos royalties o 122 

Governo do Estado estará fortalecido, mas caso não haja veto será um argumento forte 123 

para não atender nenhuma reivindicação. Disse que a greve hoje dificultaria as coisas. 124 

Lembrou que a UENF apresentou proposta de Projeto de Lei de DE ao Governo. O Prof. 125 
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Vanildo concordou que devemos participar das assembleias. Disse que é importante 126 

ficar claro que antes da proposta apresentada no dia 08 de novembro a UENF já havia 127 

apresentado demandas ao Governo. O Prof. Francisco José disse que não tem neste 128 

momento a posição do CBB, mas considerou que não é momento para greve. O Reitor 129 

disse que as propostas foram apresentadas ao Governo e este informou que está 130 

negociando. O Prof. Reginaldo disse que tem defendido a Residência Médica 131 

Veterinária para o Hospital Veterinário e a greve dificultaria este processo. Disse que 132 

deveria haver uma sinalização positiva por parte do Governo. O Prof. Paranhos disse 133 

que se preocupa com nossos alunos. Observou que os alunos apoiam o movimento dos 134 

professores, mas são contra a greve. O Prof. Manuel disse que é importante que nossos 135 

colegas lembrem que as coisas não são imediatas. Disse que estamos vivendo um 136 

momento de informações antagônicas. Lembrou que a questão dos royalties não é só 137 

técnica, mas política também. Disse que os Secretários com os quais estamos 138 

negociando estão participando dos movimentos em prol dos royalties. Ressaltou que 139 

devemos dar continuidade às negociações, solicitando reunião com a SEPLAG. O Reitor 140 

disse que está claro pelas colocações aqui feitas que é importante estarmos presentes 141 

nas assembleias e colocarmos nossas opiniões. O Reitor informou que amanhã será 142 

aberto o Simpósio de Jornalismo Científico e convidou todos a participar. Nada mais 143 

havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas e 55 144 

minutos. 145 
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  149 

Prof. Silvério de Paiva Freitas                           Carlos André Pereira Baptista 150 

                  Reitor                                                           Secretário ad hoc 151 
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