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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO – UENF 3 

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e treze, foi realizada na sala de 4 

reuniões da Reitoria, às 14 horas, a quadringentésima décima 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; Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Antônio 8 

Teixeira do Amaral Junior - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Rita da 9 

Trindade Ribeiro Nobre Soares – Pró-Reitora de Graduação em exercício; Prof. Alcimar 10 

das Chagas Ribeiro – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários em exercício; Prof. 11 

Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – 12 

Diretor do CCT em exercício; Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Prof. Sérgio 13 

Arruda de Moura - Diretor do CCH; Sr. Antônio Constantino de Campos – Diretor Geral 14 

Administrativo. Compareceram como convidados: Prof. Manuel Vazquez Vidal Junior – 15 

Chefe de Gabinete; Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral; Sr. Jorge Luiz 16 

Tavares Gióia – Diretor da Prefeitura da UENF em exercício; Prof. Ronaldo Pinheiro da 17 

Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Prof. Vanildo Silveira – Diretor de 18 

Informação e Comunicação; Srª Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares – Secretária ad 19 

hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 409; 2- Comissão Fiscalizadora de 20 

Contrato – processo E-26/054.488/12; 3- Auditoria interna FAPERJ; 4- Assuntos diversos. 21 

O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, dando boas vindas aos membros 22 

do Colegiado e desejando sucesso na vida pessoal e profissional em 2013. Passando ao item 23 

1, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata 409, sendo aprovada por unanimidade. 24 

O Reitor informou que o Prof. Amaral solicitou que fosse incluído um item na pauta, sobre 25 

o Edital FAPERJ de Apoio à Aquisição de Equipamentos de Grande Porte. Passando ao 26 

item 2, o Sr. Constantino fez uma leitura do processo E-26/054.488/12, que trata da 27 

Comissão Fiscalizadora de Contratos. Informou que há princípios constitucionais na 28 

administração pública que precisam ser cumpridos, portanto se faz necessário criar uma 29 

comissão fiscalizadora, composta por três servidores, para cada contrato firmado na 30 

Universidade, inclusive com publicação no Diário Oficial. Disse que atualmente a UENF 31 

possui cerca de 80 (oitenta) contratos que precisam ter um melhor controle, pois a 32 

Universidade só toma conhecimento quando há denúncia. Informou que haverá uma 33 

Comissão Central, que será na DGA, para que as informações fiquem concentradas em 34 

um só lugar. O Prof. Ronaldo sugeriu a criação de uma Gerência de Fiscalização, porém 35 

lembrou que a falta de servidores é um problema. O Reitor disse que a criação de uma 36 

gerência não estava em pauta pela falta de pessoal na Universidade. Salientou a 37 

necessidade de cumprir a legislação, pois a cobrança está sendo feita pelas auditorias 38 

interna e externa. O Prof. Edson falou que a comissão não vai substituir as obrigações 39 
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desenvolvidas pela Prefeitura do Campus ou de quem mais de direito. O Sr. Constantino 40 

informou que a DGA irá sistematizar tudo e será enviado aos setores para que todos 41 

tomem conhecimento dos contratos que estão em vigência, sendo feito um detalhamento. 42 

O Prof. Gonçalo falou que é a oportunidade para que todos fiscalizem os contratos, 43 

inclusive os de manutenção para que os serviços melhorem. O Prof. Henrique indagou se 44 

há uma previsão para que o pronto pagamento comece a ser liberado. O Sr. Constantino 45 

informou que a Universidade ainda está sem orçamento definido. Disse que a Lei 46 

Orçamentária Anual já foi aprovada, mas ainda não foi liberado o quadro de detalhamento 47 

de despesa. Alertou a todos que a fiscalização sobre a utilização do pronto pagamento e 48 

das RPAs será rígida. Disse que a DGA fiscalizará com rigor os orçamentos que são 49 

enviados pelas empresas. O Prof. Gonçalo disse acreditar que em 2013 poderá ser feito 50 

um planejamento para que a verba seja utilizada de forma mais adequada, pois será o 51 

segundo ano em que a verba será descentralizada e a experiência do ano anterior ajudará. 52 

O Reitor falou da necessidade de se fazer um planejamento para o pronto pagamento ser 53 

utilizado da melhor maneira possível. Após análise do processo acima referido os Membros 54 

do Colegiado concordaram que a criação de comissões para fiscalizar os contratos servirá 55 

para que os serviços sejam executados de maneira mais apropriada. Passando ao item 3, 56 

o Reitor leu o Ofício FAPERJ/PR nº 275, no qual informa que o setor de Auditoria Interna 57 

da FAPERJ vem procurando atualizar a situação em que se encontram inúmeros 58 

pesquisadores que não prestaram contas de fomento recebidos da Fundação. Informou 59 

que enviará aos Centros uma cópia da listagem que consta do documento. Falou da 60 

necessidade dos Centros ajudarem os professores para que consigam resolver seus 61 

problemas junto a FAPERJ. O Prof. Vanildo falou da dificuldade que há de comunicação 62 

com a Auditoria da Fundação. Sugeriu que seja feita uma solicitação ao Presidente da 63 

FAPERJ para que disponibilizem um auditor na UENF para que as dúvidas sejam 64 

esclarecidas mais rapidamente. O Reitor salientou que se o caso entrar na dívida ativa do 65 

Estado os salários serão descontados, e caso o professor venha a falecer a família fica 66 

responsável pelo pagamento ao Estado. O Reitor precisou se ausentar às 15h20, ficando o 67 

Prof. Edson responsável em presidir a reunião. Passando ao item inserido na pauta, que 68 

trata do Edital FAPERJ de Apoio à Aquisição de Equipamentos de Grande Porte, o Prof. 69 

Amaral informou que a FAPERJ lançou dois editais no mesmo dia, Edital nº 01/2013, 70 

Programa “Bolsa Nota 10”, e o Edital nº 02/2013, Programa “Apoio à Aquisição de 71 

Equipamentos de Grande Porte para Instituições de Ensino Superior e Pesquisa Sediadas 72 

no Estado do Rio de Janeiro”. Leu o Edital nº 02/2013 e lembrou da listagem aprovada no 73 

COLEX em reuniões anteriores, na qual os Diretores aprovaram uma lista para compra de 74 

equipamentos por ordem de prioridade. O Prof. Amaral apresentou a lista de 75 

equipamentos novamente para que fosse decidido qual equipamento deveria ser 76 

apresentado no referido projeto. Após uma análise os Membros decidiram que os valores 77 

dos equipamentos do CCTA que estavam na vez para serem adquiridos não se 78 

adequavam ao Edital FAPERJ 02/2013. Ficando decidido, portanto, que os equipamentos 79 
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do CCTA serão colocados no projeto Pró-Equipamentos CAPES. Decidiram que o 80 

equipamento que entrará na proposta do projeto FAPERJ será o Microscópio Eletrônico de 81 

Transmissão. O Prof. Amaral falou de sua preocupação com a Universidade não ter um 82 

controle maior sobre os projetos que são submetidos. Sugeriu que haja um controle por 83 

meio dos termos de outorga. O Prof. Gonçalo informou que no CBB já é feito o controle. O 84 

Prof. Edson falou da importância da Universidade ter dados para traçar uma estratégia de 85 

financiamento. Disse que em dezembro participou de uma reunião com o Presidente da 86 

FAPERJ, quando foi informado que o envio de projetos da UENF à Fundação diminuiu. 87 

Disse que é preciso que a Universidade saiba quantos projetos são enviados e não 88 

somente os aprovados, pois é necessário sabermos quantos são negados. O Prof. Amaral 89 

reiterou que é preciso guardar as cópias dos termos de outorga nos Centros, para que 90 

possa ser feito um levantamento real dos projetos submetidos. O Prof. Gonçalo sugeriu 91 

que se faça uma proposta à FAPERJ para que a Universidade tenha uma reserva técnica. 92 

O Prof. Edson disse que a proposta já foi feita ao presidente de maneira informal, e é 93 

necessário que a proposta seja colocada de maneira oficial. Sugeriu que o Prof. Amaral 94 

faça uma reunião com os Pró-Reitores para que a proposta ganhe força junto à FAPERJ. 95 

Passando ao item 4, o Prof. Edson leu o documento enviado pela FUNDENOR 96 

parabenizando a UENF pelas recentes avaliações obtidas. Informou que a ABRUEM 97 

enviou um e-mail solicitando que a Universidade indique nomes para concorrer ao Prêmio 98 

Nobel da Paz 2013, até o dia 30 de janeiro. Parabenizou os professores contemplados nos 99 

Editais Produtividade em Pesquisa – PQ 2012 e Produtividade em Desenvolvimento 100 

Tecnológico e Extensão Inovadora – DT 2012, do CNPq. Os professores contemplados 101 

foram os seguintes: Carlos Jorge Logullo de Oliveira, Clóvis de Paula Santos, Cristina 102 

Maria Magalhães de Souza, Enrique Medina-Acosta, Francisco Carlos Rodrigues de 103 

Oliveira, Gilberto Soares Albuquerque, Guilherme Chagas Cordeiro, Gustavo de Castro 104 

Xavier, Jonas Alexandre, Jurandi Gonçalves de Oliveira, Marco Antônio Martins, Maria 105 

Cristina Canela, Maria Cristina Gaglianone, Maria da Gloria Alves, Marinete Pinheiro 106 

Carrera, Renato Augusto DaMatta, Ricardo Augusto Mendonca Vieira, Ricardo Moreira de 107 

Souza, Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos, Sérgio Tibana, Silvia Alicia Martínez, Telma 108 

Nair Santana Pereira e Ricardo Ferreira Garcia. Informou que o Subsecretário Geral de 109 

Fazenda, Dr. Paulo Sérgio Braga Tafner, telefonou propondo que a UENF faça um 110 

convênio com o Governo do Estado para prestar serviço, pois estão precisando de análise 111 

técnica em vários setores. Pediu aos Diretores que conversem em seus Centros sobre este 112 

assunto para que a Reitoria possa dar uma resposta ao Governo. O Prof. Sérgio falou que 113 

no dia 17 de janeiro houve mais uma festa na qual os alunos se excederam na bebida, 114 

depredaram banheiros, deixaram latas por todos os cantos, alguns inclusive deram 115 

trabalho ao pessoal da segurança da Universidade. Pediu que a liberação da quadra para 116 

festas fosse revisto, pois a equipe da limpeza teve que fazer um trabalho que deveria ser 117 

feita por uma empresa, diante da quantidade de lixo que deixaram após a festa, e a 118 

limpeza do CCH ficou comprometida. O Prof. Manuel informou que realmente está 119 
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havendo reclamações, inclusive do DCE, e será preciso reavaliar as liberações para festas. 120 

O Prof. Gonçalo sugeriu que as festas sejam liberadas apenas para os formandos 121 

angariarem fundos para a formatura. O Prof. Amaral falou que a questão que o Prof. 122 

Sérgio levantou é preocupante, pois poderão ocorrer problemas futuros mais graves. Nada 123 

mais havendo a tratar, o Prof. Edson agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas 124 

e 56 minutos. 125 
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Prof. Silvério de Paiva Freitas                Prof. Edson Corrêa da Silva 129 

Reitor                                                                 Vice-Reitor 130 
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Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 134 

Secretária ad hoc 135 
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