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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 2 

DARCY RIBEIRO – UENF 3 

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, foi realizada, na sala de reuniões da 4 

Reitoria, às 14 horas, a quadringentésima décima primeira 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 presidiu 7 

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 10 

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

Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Prof. Sérgio Arruda de Moura - Diretor do 12 

CCH; Sr. Antônio Constantino de Campos – Diretor Geral Administrativo. Compareceram 13 

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

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

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

Inovação; Sr. Carlos Gustavo Sarmet Moreira Smiderle – Diretor de Informação e 17 

Comunicação em exercício; Srª Gina Costa de Almeida Sanguedo – Auditora; Sr. José 18 

Fernando Abreu Almeida – Gerente de Recursos Humanos; Srª Iassanã Seixas do Amaral 19 

Pereira Soares – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Colação de Grau em 20 

separado; 2- Aprovação da ata 410; 3- Normas de uso de pronto pagamento; 4- 21 

Insalubridade e periculosidade; 5- Edital de Concurso Público; 6- Parque Tecnológico; 7- 22 

Assuntos diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, dando boas 23 

vindas aos membros do Colegiado e desejando sucesso na vida pessoal e profissional. 24 

Passando ao item 1, foi realizada Colação de Grau em separado dos seguintes formandos: 25 

Fernanda da Silva de Siqueira – Licenciatura em Pedagogia; Tacia Cardoso Guimarães – 26 

Ciências Sociais; Juliana Souza da Costa Carvalho – Licenciatura em Ciências Biológicas; 27 

Déborah Pereira Franco – Engenharia de Produção; Lara Reis Leal – Engenharia de 28 

Produção; Rhuan Samary Barreto – Engenharia Metalúrgica e de Materiais; João Paulo 29 

Gomes de Souza – Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo; Luísa Faustino 30 

Guimarães – Medicina Veterinária; Mateus Moreira de Pinho – Medicina Veterinária; Nina 31 

Quintanilha Costa – Medicina Veterinária. Passando ao item 2, o Reitor colocou em 32 

apreciação a minuta da ata 410, sendo aprovada com duas abstenções. Passando ao 33 

item 3, o Reitor informou que problemas ocorreram no ano passado com prestação de 34 

contas de pronto pagamento. Foi entregue a cada Membro do Colegiado uma cópia da CI 35 

Circular Auditoria nº 01/2013, que reitera as instruções sobre pronto pagamento. A Srª 36 

Gina disse que procurou entrar em contato com os setores e pediu bom senso no uso do 37 

dinheiro. Informou que não está havendo excesso na análise dos processos, mas o 38 

sistema de fiscalização ficou mais rígido. Disse que é necessário agir de acordo com as 39 

regras do decreto para prevenir problemas futuros. Pediu que os Diretores repassassem 40 

em seus Centros as informações. O Reitor reiterou que o Governo, com o sistema 41 
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informatizado, faz um controle diário das despesas. A Srª Gina falou que é muito 42 

importante que haja um controle rigoroso sobre as notas fiscais e é preciso que todos 43 

informem sobre as notas que são tiradas com o CNPJ da Universidade, para possibilitar a 44 

UENF tirar a guia de recolhimento do ISS. Informou que se as notas não forem declaradas 45 

a Universidade ficará inadimplente. O Prof. Sérgio informou que fará um dossiê com o 46 

histórico dos projetos que foram pagos com o pronto pagamento bem como das obras que 47 

serão executadas no CCH, para que possa esclarecer qualquer dúvida que apareça no 48 

futuro. O Reitor pediu a todos que tenham cuidado com a prestação de contas, para que 49 

no futuro não apareçam problemas maiores. A Srª Gina informou que não é permitido fazer 50 

fracionamento de despesa. O Reitor falou sobre a necessidade de fazer um planejamento 51 

melhor das atividades, por que não pode haver fracionamento de despesa. O Prof. 52 

Gonçalo falou que a falta de servidores pode ser um complicador no uso do dinheiro. A Srª 53 

Gina falou que dificuldades administrativas existem, porém essa é a realidade da UENF e 54 

é necessário conviver com elas da melhor forma possível. O Reitor informou que há 55 

previsão de contingenciamento de recursos, segundo informações obtidas na última 56 

reunião do Conselho Curador. O Prof. Ronaldo elogiou o trabalho feito pela Auditora, 57 

destacando sua postura na reunião, reiterando que ela cumpre o papel dela. Disse que 58 

com certeza haverá mudanças e isso trará melhorias em todo processo. A Srª Gina 59 

ressaltou que a cobrança está muito maior não por decisão dela, apenas coincidiu que as 60 

mudanças ocorreram junto com a sua chegada à Auditoria. O Sr. Constantino falou que 61 

está havendo modificações na administração pública em todo país. Falou sobre a 62 

necessidade da Universidade se adequar às mudanças. Disse que a realidade da 63 

Universidade não é só o ensino e a pesquisa, mas também a administração pública. As 64 

mudanças que estão ocorrendo aumentam cada vez mais a responsabilidade 65 

administrativa de cada um e é preciso estar mais atento e, se possível, ter uma unidade 66 

administrativa em cada Centro. Fez um apelo para que todos cheguem junto no momento 67 

de definir os gastos com o orçamento da UENF, procurando cada vez mais a Auditoria, a 68 

Contabilidade, enfim a administração para que as verbas sejam utilizadas de forma 69 

adequada. Disse que é preciso que haja uma interação maior entre todos. O Reitor 70 

agradeceu a participação da Srª Gina. Passando ao item 4, o Reitor leu os Ofícios 25 e 71 

26, que foram enviados à FAPERJ e à SEPLAG, respectivamente, e que solicitam uma 72 

suplementação de verba para atender as Bolsas que atendem mais 1200 acadêmicos 73 

envolvidos nos Programas de Pós-Graduação e Iniciação Científica, entre outros (Ofício 74 

25) e a liberação do valor contingenciado para o crédito disponível no SIAFEM, para que a 75 

UENF possa planejar e programar as ações que dependem dos recursos (Ofício 26). 76 

Reiterou que a situação é preocupante e muito séria. Disse que o orçamento está 77 

aprovado na lei, mas há um contingenciamento no sistema financeiro. Informou que nas 78 

próximas semanas o Sr. Constantino fará uma reunião com os Diretores para discutirem 79 

sobre o orçamento. Passando ao item 5, o Reitor falou sobre as apreensões dos 80 

servidores em relação à insalubridade e periculosidade. O Sr. Fernando informou que foi 81 

ao Rio de Janeiro onde participou de uma reunião na Superintendência da Área de 82 

Medicina Ocupacional, para saber sobre a situação do processo de insalubridade. Fez uma 83 
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explanação sobre a situação do processo que está parado. Informou que o Governo usará 84 

as fichas que foram solicitadas anteriormente, para saber o gasto que terá para fazer uma 85 

nova medição das áreas insalubres. Portanto, se as fichas não forem encaminhadas, o 86 

Governo não dará encaminhamento no processo. O Prof. Henrique salientou que o laudo 87 

feito anteriormente pelo Dr. Bassam Moussallem não deverá ser desqualificado. O Reitor 88 

disse que o Sr. Fernando redigirá um documento que será enviado aos Centros, com as 89 

informações que obteve na superintendência, assim os Diretores poderão passar as 90 

orientações de forma adequada. Ficou definido na reunião que a primeira remessa das 91 

fichas será feita na semana seguinte ao carnaval. Passando ao item 5, o Reitor leu a 92 

proposta de retificação no Edital de concurso público para Professor Associado publicado 93 

no DOERJ de 26/12/2012, para possibilitar que possam ser realizadas inscrições por meio 94 

dos Correios, conforme deliberação do CONSUNI. Após análise os Membros do Colegiado 95 

definiram que o Edital, com a retificação, será prorrogado por trinta dias. O Prof. Gonçalo 96 

sugeriu que sejam realizadas reuniões para haver um consenso sobre os concursos. O 97 

Reitor a gradeceu a presença do Sr. Fernando. Passando ao item 6, o Reitor informou 98 

que há várias universidades e entidades se unindo para criar Parques Tecnológicos, por 99 

isso levou o assunto à reunião, para que a UENF comece a discutir sobre o interesse de 100 

participar da criação do Parque Tecnológico do Norte Fluminense. O Prof. Paranhos fez 101 

uma explanação sobre a criação do Parque Tecnológico que está sendo trabalhado para a 102 

região de Macaé e Campos. Em sua opinião criar dois Parques separados seria destinar os 103 

dois ao fracasso, por isso à necessidade de criar o Parque Tecnológico do Norte 104 

Fluminense, com polos em Macaé, Campos, São João da Barra, entre outros. Informou 105 

que a Agência de Inovação vem participando de todas as reuniões no intuito de propiciar a 106 

criação do Parque. Falou sobre a necessidade de discutir o papel que a UENF terá no 107 

desenvolvimento tecnológico da região. É preciso que a Universidade se manifeste em 108 

nível de Conselho Universitário. Leu a minuta de resolução que trata da criação do Parque 109 

Tecnológico, que deverá ser submetida ao Conselho. O Prof. Gonçalo indagou se a UENF 110 

tem estrutura para criar um Parque Tecnológico e qual seria a participação do poder 111 

público. O Prof. Ronaldo informou que a Universidade fará parte da composição do 112 

consócio de instituições que criará o Parque. O Reitor informou que o Ministro da Ciência, 113 

Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raupp, falou sobre a ideia de criação do Parque. 114 

Disse que no princípio o Parque seria criado com a fusão UENF e FENORTE, porém o 115 

Governo Estadual vem demonstrando que não há mais interesse nessa fusão. Salientou 116 

que o Parque deverá ser criado na região, com a presença ou não da UENF. Disse que há 117 

necessidade da Universidade se estruturar para participar e é preciso que o assunto seja 118 

levado aos Conselhos de Centro para ser discutido. O Sr. Constantino informou que é o 119 

início da discussão, e é preciso se aprofundar no assunto. Falou que participou de um 120 

evento em São Luís do Maranhão, onde foram apresentados vários Parques Tecnológicos, 121 

onde as Universidades funcionam como âncoras. Disse que a instalação do Parque 122 

Tecnológico está previsto no DNA da UENF, e foi previsto por Darcy Ribeiro. Falou sobre a 123 

importância da UENF aproveitar as grandes oportunidades que aparecem. Disse que os 124 

Parques fazem a interação mais efetiva entre a universidade e a sociedade. O Reitor falou 125 
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da necessidade de pensar no assunto com responsabilidade. Todos sabem das 126 

dificuldades, porem é uma oportunidade importante. Reiterou a necessidade de pensar em 127 

instalar os polos em Macaé, Campos e São João da Barra, sendo a UENF âncora do 128 

Parque Tecnológico. O Prof. Nagipe disse que é totalmente a favor da UENF atuar como 129 

âncora, porém é necessário levar ao Conselho Universitário os parceiros que a 130 

Universidade terá. Após análise os Membros do Colegiado concordaram em levar o 131 

assunto aos Centros para que possam discutir com os professores. O Prof. Ronaldo 132 

encaminhará uma cópia da proposta da minuta de resolução aos Diretores de Centro. 133 

Passando ao item 7, o Reitor disse que o Dr. Roberto Boclin informou que, por 134 

determinação do MEC, deverá ser criada a Comissão Permanente de Avaliação das 135 

Instituições de Ensino Superior, a qual será composta por docentes, discentes, técnicos e a 136 

comunidade externa. Solicitou que os membros do Colegiado deem sugestões para as 137 

comemorações dos 20 anos da UENF. O Prof. Nagipe informou que o Ministério da 138 

Educação e Cultura publicou o Edital PROEXT 2014, que é um instrumento que abrange 139 

programas e projetos de extensão universitária, com ênfase na formação dos alunos e na 140 

inclusão social nas suas mais diversas dimensões, visando aprofundar ações políticas que 141 

venham fortalecer a institucionalização da extensão no âmbito das Instituições Federais, 142 

Estaduais e Municipais de Ensino Superior. Informou que o edital será divulgado na rede. 143 

O Prof. Amaral informou sobre a publicação do Edital FAPERJ nº 3, Programa “Apoio a 144 

Projetos Temáticos no Estado do Rio de Janeiro – 2013”, que tem o objetivo de estimular a 145 

realização de projetos de pesquisa temáticos audaciosos que visem à obtenção de 146 

resultados científicos relevantes e de alto impacto. O Prof. Gonçalo falou do desejo dos 147 

estudantes do CBB na construção de mesas e bancos entre os arvoredos do CBB e do 148 

CCTA. O Reitor solicitou ao Prof. Gonçalo que faça um documento solicitando a 149 

construção. O Reitor fez a entrega das chaves das casas de vegetação ao Prof. Henrique 150 

e ao Prof. Gonçalo. O Sr. Gustavo Smiderle informou que no dia 06 de fevereiro 151 

participará de uma assembleia das entidades associadas à UniTV, representando a UENF. 152 

Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas 153 

e 28 minutos. 154 

 155 
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 157 

Prof. Silvério de Paiva Freitas                              Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 158 

                 Reitor                                                                       Secretária ad hoc 159 


