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 1 

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

Aos cinco dias do mês de março de dois mil e treze, foi realizada, na sala de reuniões da 5 

Reitoria, às 14 horas, a quadringentésima décima terceira reunião ordinária do Colegiado 6 

Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as 7 

presenças dos seguintes conselheiros: Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor, que 8 

presidiu a reunião; Prof. Antônio Teixeira do Amaral Júnior - Pró-Reitor de Pesquisa e 9 

Pós-Graduação; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo 10 

Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. 11 

Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. Edmilson José Maria – Diretor 12 

do CCT; Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Prof. Sérgio Arruda de Moura - 13 

Diretor do CCH; Sr. Antônio Constantino de Campos – Diretor Geral Administrativo. 14 

Compareceram como convidados: Prof. Manuel Vazquez Vidal Júnior – Chefe de 15 

Gabinete; Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Ronaldo 16 

Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Prof. Reginaldo da Silva 17 

Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Prof. Vanildo Silveira – Diretor de Informação e 18 

Comunicação; Sr. José Antônio de Azevedo Pereira – SubGerente da Gerência de 19 

Patrimônio, responsável pelo Almoxarifado; Srª Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 20 

– Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 412; 2- 21 

Funcionamento do Almoxarifado; 3- Solicitação de indicação a Juízo de Direito de 22 

especialista na área de Engenharia Química para funcionar como Perito de Juízo; 4- 23 

Torres de alta tensão nas Unidades Experimentais do Colégio Agrícola Antônio Sarlo; 5- 24 

Assuntos diversos. O Prof. Edson informou que esteve na reunião do Fórum Permanente 25 

de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, na qual estava presente o 26 

Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Sr. Gustavo Tutuca. Na reunião teve a 27 

oportunidade de falar com o Secretário sobre as dificuldades pelas quais passa a 28 

Universidade diante dos gargalos que existem. Disse que o contingenciamento por parte 29 

do Governo continua e houve uma alteração no decreto publicado pelo Governo, onde foi 30 

feita uma revisão da porcentagem de distribuição de recursos durante o ano, 31 

contemplando 58 instituições, porém a UENF não consta dentre elas, apesar da 32 

Universidade vir demonstrando toda dificuldade pela qual está passando. O Prof. Manuel 33 

informou que esteve em uma reunião no dia 04 de março com o Subsecretário de Estado 34 
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de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Sr. Alexandre Vieira, onde percebeu que as 35 

discussões sobre os projetos da UENF estão progredindo dentro do Governo. Disse que 36 

a expansão da UENF em Macaé está sendo tratada junto com a expansão da UERJ e 37 

que o Subsecretário demonstrou interesse em dar continuidade ao projeto de construção 38 

da biblioteca central e mostrou interesse em conhecer a UENF. Disse que o 39 

Subsecretário acredita que no aniversário da Universidade será possível que o 40 

Governador ou o Vice-Governador esteja presente. Na reunião foi discutido sobre o 41 

restaurante universitário, que precisa ser inaugurado com todas as condições de 42 

funcionamento imediato. Por fim foi demonstrado pelo Subsecretário interesse em dar 43 

andamento às demandas da Universidade, levando ao Governador as dificuldades as 44 

quais passa a UENF. O Sr. Constantino fez uma explanação sobre a situação 45 

orçamentária pela qual passa a Universidade. Informou que se até o dia 08 de março o 46 

Governo não alterar o percentual de liberação trimestral de recursos, a Reitoria terá que 47 

analisar que atitudes tomar. O Prof. Gustavo salientou que a redução de recursos 48 

inviabiliza o funcionamento da ASTRAN. O Prof. Edson informou que no dia 11 de março 49 

o Prof. Silvério e o Prof. Manuel irão ao Rio de Janeiro para participar de uma reunião na 50 

SEPLAG. Passando ao item 1, o Prof. Edson colocou em apreciação a minuta da ata 51 

412, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 2, o Prof. Edson falou que 52 

pediu ao Sr. Constantino a presença do Sr. José Antônio, responsável pelo Almoxarifado 53 

da UENF, para fazer esclarecimentos sobre o funcionamento daquele setor. O Sr. José 54 

Antônio falou sobre a carência de servidores que há no setor. Disse que houve uma 55 

redução de dois funcionários: um foi cedido à Prefeitura e o outro está afastado por 56 

motivos de saúde. Informou que dois bolsistas saíram, pois as bolsas não foram 57 

renovadas. Falou que o almoxarifado recebe os produtos, identifica, confere e separa. Em 58 

muitos casos o item que foi comprado está em outro idioma, o que dificulta a 59 

identificação, sendo necessária a ajuda de outras pessoas. Muitas vezes o pedido fica 60 

retido no almoxarifado sem que ninguém apareça para buscar, prejudicando ainda mais o 61 

setor, que precisa ter o espaço físico ampliado, pois a demanda aumentou muito. Falou 62 

que solicitou a Gerência de Informação (GINFO) que desenvolva um sistema online para 63 

facilitar o funcionamento, além de ser uma exigência da Auditoria Interna e do Tribunal de 64 

Contas do Estado. O Prof. Vanildo informou que a equipe da GINFO já está trabalhando 65 

para desenvolver o sistema, porém está com um pouco de dificuldade para entender o 66 

que realmente o almoxarifado precisa. Falou que pedirá ao técnico para procurar o Sr. 67 
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José Antonio para esclarecer as dúvidas. Os Membros do Colegiado tiveram a 68 

oportunidade de tirarem diversas dúvidas sobre o funcionamento do almoxarifado. O 69 

Prof. Edson agradeceu ao Sr. José Antonio pelos esclarecimentos. Passando ao item 3, 70 

o Prof. Edson informou que o Juiz de Direito da Comarca de Miracema enviou um ofício 71 

solicitando a indicação de um profissional especialista na área de Engenharia Química, 72 

para funcionar como Perito do Juízo. Falou que consultou o Prof. Edmilson para saber se 73 

no CCT havia algum profissional com o perfil para ser indicado, mas o professor informou 74 

que não há. Após fazerem uma análise sobre o assunto os membros decidiram que o 75 

documento deverá ser enviado ao CCTA e ao CBB para que os Diretores verifiquem se 76 

em seus Centros há um profissional que possa atender a solicitação do Juiz. Passando 77 

ao item 4, o Prof. Edson informou que colocou o assunto sobre as Torres de Alta Tensão 78 

em pauta por ter recebido dois ofícios do Sintuperj falando sobre o assunto. O Prof. 79 

Henrique informou que já solicitou aos servidores que não trabalhem mais nas áreas 80 

onde as torres estão instaladas. O Prof. Gustavo informou que enviou um ofício a Furnas 81 

Centrais Elétricas solicitando informações a respeito do uso da faixa de servidão abaixo 82 

das linhas de transmissão (LT) do Colégio Agrícola. O Prof. Reginaldo disse que as 83 

informações de Furnas servirão para responder de forma adequada ao Sindicato. O Prof. 84 

Vanildo sugeriu a contratação de um perito para fazer uma avaliação técnica da área 85 

para, assim, respaldar a Universidade de qualquer problema. Ficou decido que após as 86 

informações de Furnas será feito um documento para o sindicato com os devidos 87 

esclarecimentos. O Prof. Henrique frisou que não há servidores trabalhando na área. 88 

Passando ao item 5, o Prof. Ronaldo informou que haverá no dia 20 de março uma visita 89 

ao Porto do Açu. Solicitou que todos que desejarem participar da visita encaminhem um 90 

e-mail para a Reitoria informando seus nomes e números de CPF e Identidade, pois sem 91 

esses dados não é possível entrar no Porto. Informou que durante a visita haverá um 92 

breve encontro com os Diretores da OSX, pois é importante que a Universidade tenha um 93 

bom relacionamento com a Empresa. O Prof. Edson falou que será interessante fazer 94 

uma reunião antes com o grupo que fará a visita. O Prof. Paulo falou que já está com a 95 

minuta do convênio com o INEA, que define a UENF como responsável pelos Parques do 96 

Desengano, de Guaxindiba e da Lagoa do Açu. O Prof. Gustavo fez uma explanação 97 

sobre a execução dos projetos FINEP 2007 e 2009. Agradeceu aos Diretores do CCT, 98 

CBB e CCTA que têm ajudado a Prefeitura nesse momento de contingenciamento. O 99 

Prof. Amaral informou que a FAPERJ lançou o Edital 12/2013 – Programa de Apoio a 100 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

 

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - 28013-602 
Tel.: (22) 2739–7003 - Fax: (22) 2739-7173 - correio eletrônico: reitoria@uenf.br 

 

Editoras de Instituições Científicas e Tecnológicas Sediadas no Estado do Rio de Janeiro, 101 

cujo objetivo é apoiar a melhoria da infraestrutura das editoras de instituições científicas e 102 

tecnológicas (ICTs), de forma a contribuir para a consolidação de sua estrutura e para um 103 

funcionamento mais ágil, produtivo, competitivo e em consonância com padrões de 104 

produção contemporâneos. Falou que há editais abertos na área de biotecnologia e 105 

solicitou a todos que fiquem atentos. Disse que haverá um aumento nas bolsas do 106 

Programa Cientista do Nosso Estado (CNE) e Jovens Cientistas do Nosso Estado 107 

(JCNE). O Prof. Vanildo convidou os Membros do Colegiado para participarem do 108 

Projeto Ciência no Shopping Boulevard, no período de 18 a 23 de março. O primeiro 109 

Centro que fará a exposição será o CCT, porém todos participarão durante o ano. 110 

Informou que enviou uma CI aos Diretores de Centro solicitando informações sobre as 111 

pesquisas mais relevantes que foram feitas durante os vinte anos da Universidade. Esse 112 

levantamento servirá para mostrar o quanto a UENF atua na sociedade. O Prof. 113 

Reginaldo falou que o edital da Residência Veterinária está pronto, aguardando apenas a 114 

liberação de bolsas. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Edson agradeceu a todos e 115 

encerrou a reunião às 17 horas e 44 minutos. 116 

 117 
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Prof. Edson Corrêa da Silva                             Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 120 
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