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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

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

da Reitoria, às 14 horas, a quadringentésima oitava 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; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Antonio 8 

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

Chagas Ribeiro – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários em exercício; Prof. 10 

Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. Edmilson José Maria – Diretor 11 

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

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

Compareceram como convidados: Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior – Chefe de Gabinete; 14 

Sr. Luiz Gabriel Sarmet Moreira Smiderle – Diretor da Prefeitura da UENF em exercício; 15 

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

Maria D'Alessandri Muylaert – Diretora de Informação e Comunicação em exercício; Prof. 17 

Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Prof. Carlos Maurício Fontes 18 

Vieira– Assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; Sr. Carlos André Pereira 19 

Baptista – Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 407; 2- 20 

Projeto FINEP-2012; 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 

407, sendo aprovada por unanimidade. O Reitor solicitou a inserção na pauta de questão 23 

referente à nomeação ou recondução dos Coordenadores de Pós-Graduação. A 24 

solicitação foi aprovada. O Prof. Amaral disse que se aproxima a eleição para os 25 

coordenadores e estamos trabalhando com foco na subida dos conceitos dos Programas 26 

de Pós-Graduação. Disse que precisamos nos ater ao correto preenchimento das 27 

informações no Coleta CAPES e teme que possa haver uma descontinuidade nos 28 

trabalhos em virtude das mudanças que podem ocorrer nas coordenações. Disse que não 29 

pregamos continuidade de mandatos, mas nos preocupamos com possíveis modificações 30 

abruptas. Solicitou que os Centros trabalhem, em caso de mudanças nas coordenações, 31 

para que não haja problemas para o Coleta CAPES. O Reitor disse que é importante que o 32 

processo de escolha dos coordenadores não seja politizado, gerando problemas para os 33 

Programas. O Prof. Sérgio disse que os coordenadores do CCH nos levam as 34 

informações necessárias. Disse ter dúvida sobre se a reincidência do conceito três trará 35 

problemas a Programas. O Prof. Amaral disse que anteriormente poderia trazer 36 

problemas, mas a CAPES acenou que a reincidência não gerará descredenciamento, mas 37 

é importante que os Programas mostrem seus potenciais e, também, que estão buscando 38 

melhorar. O Prof. Gonçalo disse que é importante o cuidado com os relatórios, pois se 39 

forem mal elaborados influenciará na avaliação e, em caso de uma má avaliação, a mesma 40 

perdurará por três anos. Disse que é importante nos ater ao fato de que o currículo de 41 

coordenadores sofre abalo quando assumem coordenações, em função do acúmulo de 42 

atividades, e isso tem afastado candidatos para assumirem tais cargos. O Sr. Constantino 43 

disse que nossa Pós-Graduação experimenta uma estabilização, com evolução palpável. 44 

Disse que já houve relatório feito por Programa de Pós-Graduação onde constava que o 45 

conceito três que havia sido atribuído era por culpa da Reitoria e da FAPERJ e em outro 46 
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constava que a culpa era do Reitor, que não teria autorizado a contratação de professor 47 

especializado. Enfatizou que relatórios mal elaborados e com colocações como as citadas 48 

acima prejudicam os próprios Programas. Passando ao item 2, sobre o CT-Infra 2012, o 49 

Prof. Amaral disse que houve um avanço, já tendo sido recebidas as propostas do CCT e 50 

CCTA. Lembrou que a proposta para o CCH é a do projeto do ano passado, com alguns 51 

ajustes. O Prof. Carlos Maurício disse que apresentamos na reunião passada a divisão 52 

dos recursos pelo número de doutores. Disse que para aquisição de equipamentos é 53 

importante levar em conta a taxa de importação e de administração e para obras o projeto 54 

executivo. Apresentou a seguinte proposta de calendário de reuniões com os Centros: CBB 55 

(21 e 28/01/2013); CCH (22 e 29/01/2013); CCT (23 e 30/01/2013); CCTA (24 e 56 

31/01/2013). A proposta foi aprovada pelo COLEX. O Prof. Carlos Maurício disse que é 57 

importante constar no projeto o caráter multiusuário dos equipamentos e os dados dos 58 

Centros referentes à Pós-Graduação. O Prof. Edmilson informou que o valor que consta 59 

na proposta do CCT não prevê as taxas de administração e de importação. O Prof. 60 

Gonçalo disse que já há uma lista de equipamentos para aquisição e em caso de sobra de 61 

recursos poderia ser inserido o próximo equipamento da lista, desde que se enquadre no 62 

valor. Passando ao item 3, o Reitor disse que esteve ontem no Rio de Janeiro, quando 63 

assinou a “Carta Compromisso do Rio de Janeiro com uma escola sempre renovada”, a ser 64 

entregue ao Ministro da Educação em evento a ser realizado nesta terça-feira na ALERJ. 65 

Disse que o Prof. Edson Corrêa estará presente no referido evento. Disse que depois da 66 

assinatura participou de reunião na FAPERJ para tratar de questões referentes a bolsas e 67 

que a reunião foi bastante produtiva. Informou que se reuniu com o Dr. Luiz Edmundo, 68 

Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, quando foram reapresentadas nossas 69 

demandas. Disse que em contato com a SEPLAG foi agendada reunião com o Dr. Sérgio 70 

Ruy, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, para o dia 10 de dezembro, às 11 71 

horas. Disse que encaminhou mensagem ao Governador esclarecendo a questão da 72 

Dedicação Exclusiva (DE) da UERJ e da UENF, pois o mesmo tinha informação que já 73 

recebíamos DE. Disse que passamos ao Dr. Luiz Edmundo, conforme sua solicitação, 74 

informações obtidas na GRH sobre docentes que saíram da UENF para ingressarem em 75 

outras instituições, demonstrando em números a falta de interesse em ingressarem na 76 

UENF ou de se manterem aqui. Disse que as negociações não são simples, mas estão 77 

ocorrendo, e a greve viria a atrapalhar as mesmas. Disse que é importante a participação 78 

de todos nas assembleias. O Prof. Gonçalo disse que os argumentos para os que querem 79 

retomar a greve não faltam. Disse que se olharmos a greve como instrumento de 80 

negociação não funciona. Observou que neste período a instituição ficaria esvaziada, não 81 

teria apelo com a opinião pública, perderia o apoio dos estudantes e atrapalharia as 82 

negociações. O Prof. Paranhos disse que é importante ficar claro que foi marcada reunião 83 

na SEPLAG no próximo dia 10 de dezembro e caso haja greve de que forma 84 

participaremos desta reunião. O Prof. Henrique disse que conversará com docentes para 85 

participar da assembleia para que a representatividade na mesma seja maior. O Prof. 86 

Edmilson disse que na semana passada não conseguimos realizar concursos no CCT por 87 

falta de candidatos, mostrando a falta de interesse de ingresso na UENF. Disse que tem 88 

percebido que boa parte dos professores não está favorável ao retorno à greve. A Srª 89 

Fúlvia informou sobre reclamação referente a pneus espalhados próximos às Casas de 90 

Vegetação. O Prof. Henrique informou que os pneus estavam arrumados, mas caíram. 91 

Disse que esta questão já está sendo devidamente resolvida. O Prof. Edmilson informou 92 
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que no próximo dia 06 de dezembro participará de reunião na FAETEC no Rio de Janeiro. 93 

Perguntou, sobre o orçamento de 2013, se será tratado ainda em dezembro. O Reitor 94 

disse que poderá ser tratado em dezembro ou janeiro. O Sr. Constantino disse que no 95 

último trimestre há um grande volume de solicitações, como diárias e aquisições. Disse 96 

que estamos trabalhando para atender. O Reitor disse que o pensamento é mantermos a 97 

descentralização e até trabalhamos para aperfeiçoá-la. A Profª Ana Beatriz disse que 98 

houve denúncia sobre falta de livros na Universidade, mas tivemos dois projetos aprovados 99 

na FAPERJ para compra de livros. Disse que temos recursos para este fim, mas a 100 

demanda dos coordenadores foi aquém do valor disponível, fazendo com que não dê para 101 

entender como pode estar faltando livros. O Prof. Henrique disse que a informação sobre 102 

recursos para aquisição de livros não chegou ao CCTA. O Prof. Gonçalo disse que é 103 

importante averiguar estas denúncias. Disse acreditar que a falta de livros não é uma 104 

verdade para os alunos. O Prof. Edmilson disse que não há falta de livros e na biblioteca 105 

do CCT foi destinado recurso para encadernar, com capa dura, os livros que estavam mais 106 

depreciados. O Prof. Sergio observou que o nosso site precisa ser o ponto principal para 107 

as notícias, como a da existência de recursos para aquisição de livros. O Prof. Gonçalo 108 

disse que uma alternativa sobre esta questão é verificar com os bibliotecários quais são os 109 

livros que possui maior demanda, para que possamos adquirir. O Prof. Henrique 110 

perguntou se ainda pode solicitar a aquisição de livros. A Profª Ana Beatriz respondeu que 111 

sim. Disse que ainda há recursos, mas serão adquiridos em 2013. O Prof. Reginaldo 112 

disse, sobre o sistema de compras, que hoje podem concorrer em licitações empresas 113 

grandes e pequenas, com prioridade para as pequenas. Disse que não havendo o produto 114 

nas empresas pequenas as maiores seriam convocadas, mas isso demanda muito tempo. 115 

Informou que para o Hospital Veterinário a descentralização de recursos foi muito boa. 116 

Informou que na próxima quinta-feira conhecerá, junto com o Prof. Albernaz, a Residência 117 

Médica Veterinária em Viçosa. O Prof. Henrique sugeriu que na próxima pauta do COLEX 118 

discutamos a questão da aquisição de gases. Nada mais havendo a tratar, o Reitor 119 

agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas e 55 minutos. 120 
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Prof. Silvério de Paiva Freitas                           Carlos André Pereira Baptista 125 

                  Reitor                                                           Secretário ad hoc 126 
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