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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, foi realizada, na sala de 5 

reuniões da Reitoria, às 14 horas, a quadringentésima décima segunda reunião ordinária 6 

do Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – 7 

UENF, com as presenças dos seguintes conselheiros: Prof. Silvério de Paiva Freitas – 8 

Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira - Pró-Reitor de 9 

Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; Prof.ª Rita da Trindade Ribeiro Nobre Soares – 10 

Pró-Reitora de Graduação em exercício; Prof. Alcimar das Chagas Ribeiro – Pró-Reitor 11 

de Extensão e Assuntos Comunitários em exercício; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza 12 

Filho – Diretor do CBB; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Henrique 13 

Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Prof. Sérgio Arruda de Moura - Diretor do CCH; Sr. 14 

Antônio Constantino de Campos – Diretor Geral Administrativo. Compareceram como 15 

convidados: Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral; Sr. Luiz Gabriel Sarmet 16 

Moreira Smirdele – Diretor da Prefeitura da UENF em exercício; Prof. Vanildo Silveira – 17 

Diretor de Informação e Comunicação; Srª Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares – 18 

Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Colação de Grau em separado; 2- 19 

Aprovação da ata 411; 3- CT INFRA 01/2013; 4- Assuntos diversos. Passando ao item 1, 20 

foi realizada Colação de Grau em separado dos seguintes formandos: Hingrid Barbosa de 21 

Souza – Medicina Veterinária; Raphael Tostes Ramos de Faria – Medicina Veterinária; 22 

Camila da Silva Quintanilha Azambuja – Medicina Veterinária; e Sara Hadass Moreira da 23 

Costa Monteiro – Medicina Veterinária. Passando ao item 2, o Reitor colocou em 24 

apreciação a minuta da ata 411, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 25 

3, o Reitor o falou que o assunto foi colocado em pauta novamente a pedido do Prof. 26 

Amaral. O Prof. Carlos Maurício informou sobre as mudanças que ocorreram no Edital 27 

CI Infra 2013 em relação ao Edital 2012. Após os esclarecimentos sobre as mudanças 28 

indagou se a UENF continuará trabalhando com a FUNDENOR em 2013. O Reitor 29 

informou que se reuniu com o Presidente da Fundenor para conversar sobre algumas 30 

ações a serem tomadas para que haja melhorias na estrutura da Fundação. Disse que o 31 

Presidente se mostrou interessado em resolver os problemas e falou que se for 32 

necessário poderá contratar funcionários. O Reitor observou que é a única Fundação que 33 

existe em Campos, o que torna o diálogo mais fácil. O Prof. Edmilson indagou se não é  34 
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o caso de se fazer licitação para contratar uma fundação. O Reitor disse que é preciso 36 

pensar seriamente neste assunto. O Prof. Carlos Maurício falou que a Fundação tem 37 

atendido a UENF, porém quando aparecem convênios com a Petrobras a Universidade 38 

fica em segundo plano. É preciso que a Fundação esteja preparada para as novas 39 

demandas que estão aparecendo na Universidade. O Sr. Constantino falou que a 40 

Universidade tem um relacionamento muito bom com a Fundação, porém com a dinâmica 41 

das demandas que estão aparecendo, é possível que não deem conta e a Universidade 42 

poderá ter dificuldades, sendo necessário fazer licitação para contratar uma fundação. 43 

Após análise os Membros do Colegiado decidiram que a UENF continuará trabalhando 44 

com a Fundenor no CT Infra 2013. Passando ao item 4, o Reitor apresentou a minuta de 45 

resolução do Parque Tecnológico enviada pelo Prof. Ronaldo Paranhos, com as 46 

modificações sugeridas na reunião anterior. Falou que a minuta será levada ao CONSUNI 47 

para começar uma discussão mais ampla em toda Universidade. O Prof. Gonçalo falou 48 

que a minuta servirá para passar a ideia sobre o Parque Tecnológico. Sugeriu que seja 49 

feito um trabalho de informação sobre o assunto com toda comunidade acadêmica. Os 50 

Membros do Colegiado aprovaram por unanimidade que o assunto deve ser levado ao 51 

CONSUNI e concordaram que UENF deve participar da criação do Parque Tecnológico, 52 

pois é o momento de participar do desenvolvimento que está havendo na região, além de 53 

estar previsto desde sua criação. O Reitor falou sobre o documento enviado à Reitoria 54 

pela Sintuperj, no qual falam sobre o trabalho de servidores embaixo dos fios de alta 55 

tensão no Colégio Agrícola. O Prof. Henrique informou que há experimentos de goiaba 56 

que estão em andamento embaixo das linhas de alta tensão que não podem ser 57 

paralisados, pois há teses em andamento, e assim que terminar o experimento essas 58 

áreas não serão mais utilizadas. Salientou que não há servidores trabalhando nas áreas. 59 

O Reitor salientou que a lei precisa ser cumprida. Informou que há uma torre que envolve 60 

o CCT e o CCTA e que fica localizada na área da Casa Agroecológica e que não está 61 

funcionando bem. Os dados que estão sendo apresentados em congressos não estão 62 

sendo aceitos pelo motivo da torre estar em local inadequado. De acordo com 63 

informações técnicas, financeiramente se torna inviável mudá-la de local. O Prof. 64 

Edmilson informou que o assunto está sendo discutido no CCT, pois no local que se 65 

encontra a torre seria mais adequado construir o prédio que abrigaria a Engenharia 66 

Mecânica. Falou que o Curso de Meteorologia funciona no Campus de Macaé, portanto 67 
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seria mais apropriado que a torre seja instalada naquele local. O Reitor falou que o 68 

assunto deve ser discutido entre os dois Centros, pois há trabalhos desenvolvidos pelos 69 

dois. O Prof. Edmilson falou que discutirá o assunto com o Prof. Henrique. O Reitor 70 

falou, sobre aplicação de resíduos sólidos, que é crime o uso de forma inadequada. 71 

Informou que haverá um curso nos dias 21 e 22 de fevereiro sobre o uso correto. O Prof. 72 

Edmilson falou sobre a importância dos servidores fazerem o curso. O Reitor sugeriu 73 

que diante do custo, seria mais interessante contratar uma empresa para ministrar o 74 

curso na UENF, podendo assim fazer com que mais servidores possuam as informações 75 

corretas sobre a utilização dos resíduos sólidos. O Reitor falou que está havendo 76 

dificuldade com o orçamento, por isso o assunto sobre a expansão da UENF não será 77 

apresentada no Conselho Curador de março. O Sr. Constantino fez uma explanação 78 

sobre o orçamento. Falou que houve contingenciamento de R$ 2.000.000,00 na fonte 00, 79 

como também na forma de liberação dos percentuais das verbas trimestrais, que nos 80 

anos anteriores eram liberados em parcelas iguais. Disse que por meio do Decreto 81 

Estadual 44040/2013 e Resolução SEPLAG 851/2013 foi modificada a forma de liberação 82 

de recursos, tornando a liberação assimétrica (15%, 20%, 30% e 35%). Fez a leitura do 83 

Ofício nº 35 que será encaminhado ao Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, 84 

Gustavo Reis Ferreira, no qual são apresentadas as dificuldades pelas quais a 85 

Universidade passará com o orçamento sendo liberado de acordo com o referido Decreto. 86 

O Reitor falou sobre a importância da reunião do Conselho Curador do mês de fevereiro, 87 

onde poderão apresentar aos representantes do Governo as dificuldades pelas quais 88 

passa a Universidade. Salientou que a situação é preocupante. O Reitor falou que houve 89 

um problema no pagamento das bolsas, porém deverão ser pagas até o final da semana. 90 

Informou que receberá a visita do Reitor, Vice-Reitor e Pró-Reitores da UEZO no dia 20 91 

de fevereiro. O Sr. Gabriel solicitou aos Diretores de Centro que enviem as informações 92 

sobre os resíduos químicos. Entregou aos Membros do Colegiado uma cópia da CI do 93 

Hospital Veterinário nº 26/2013 na qual o Prof. Reginaldo informa que foi aprovada no 94 

Conselho do Hospital Veterinário a área para implantação do Núcleo de Estudos e 95 

Pesquisas de Animais Selvagens (NEPAS). Após análise do assunto os Membros 96 

aprovaram por unanimidade a área que foi solicitada pelo Hospital Veterinário. O 97 

Prof. Reginaldo indagou se está havendo problemas com a empresa responsável pela 98 

limpeza dos pátios, pois o estacionamento não está sendo limpo. O Reitor solicitou ao Sr. 99 

Gabriel para verificar se está havendo problemas com a empresa. O Prof. Vanildo 100 
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informou que foi encomendado um número significativo de agendas que serão entregues 101 

aos professores e técnicos administrativos. O Prof. Sérgio solicitou que seja verificada a 102 

possibilidade da Assessoria Jurídica liberar logo o parecer sobre o Regimento da 103 

EDUENF. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião 104 

às 16 horas e 56 minutos. 105 
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Prof. Silvério de Paiva Freitas                             Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 109 

                 Reitor                                                                       Secretária ad hoc 110 
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