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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

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

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

ordinária do Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense 7 

Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes conselheiros: Prof. Edson 8 

Corrêa da Silva – Vice-Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Antônio Teixeira do 9 

Amaral Júnior - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Geraldo do Amaral 10 

Gravina – Pró-Reitor de Graduação em exercício; Prof. Paulo Roberto Nagipe da 11 

Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Gonçalo Apolinário 12 

de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do 13 

CCT em exercício; Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Prof. Sérgio 14 

Arruda de Moura - Diretor do CCH; Sr. Antônio Constantino de Campos – Diretor 15 

Geral Administrativo. Compareceram como convidados: Prof. Manuel Vazquez 16 

Vidal Júnior – Chefe de Gabinete; Sr. Luiz Gabriel Sarmet Moreira Smirdele – 17 

Diretor da Prefeitura da UENF em exercício; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – 18 

Chefe do Hospital Veterinário; Sr.ª Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares – 19 

Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 413; 2- 20 

Conjuntura atual 3- Assuntos diversos. O Prof. Edson fez a leitura de documento 21 

enviado pela PTI – Publicações Internacionais, que tem por objetivo evitar 22 

licitações fraudulentas, fixação de preços, evasão de divisas e infrações contra a 23 

ordem econômica do país. No documento o Ministério Público de São Paulo 24 

solicita a Polícia Federal e os Diretores Sr. Claudio Rothmuller e Sr. Humberto Moll 25 

das editoras estrangeiras Elsevier, com sede no Brasil, e John Wlley and Sons, 26 

através do representante Ebsco do Brasil, para retirarem as queixas que 27 

depositaram nos tribunais de Nova York contra Pierre Grossmann, esposa e filhos, 28 

e Roberto Saad, esposa e filhos, e todos os principais funcionários da PTI, por 29 

cobrar preços mais baixos no Brasil. O Prof. Edson entregou uma cópia a cada 30 

membro para que tomassem ciência sobre o assunto. Informou que o MEC 31 

solicitou que a Universidade indique nomes para fazer parte de coordenadores de 32 

banco de palestrantes da Conferência Nacional de Educação – CONAE 2014. Fez 33 

a leitura de todos os eixos que constam na solicitação do MEC. O Prof. Amaral 34 
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indicou os seguintes nomes: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho, Profª Lilian 35 

Maria Garcia Bahia de Oliveira, Prof. Fernando Saboya Albuquerque Junior e o 36 

Prof. Arnoldo Rocha Façanha. Após análise do assunto os Membros do Colegiado 37 

decidiram que o Prof. Sérgio indicará um nome do CCH para participar do evento e 38 

se reunirá com os Pró-Reitores para definir os outros nomes. Informou que a 39 

Assessoria de Assuntos Institucionais e Internacionais (ASSAII) ganhou um projeto 40 

FAPERJ o qual está acabando de executar. Foi instalada a sala de vídeo 41 

conferência e também foi usado para dar estrutura de funcionamento a ASSAII, 42 

inclusive com a compra de livros. Disse que a FAPERJ lançou um novo edital, nº 43 

10/2013, que tem o objetivo de apoiar a criação ou a consolidação de Assessorias 44 

Internacionais em instituições científicas e tecnológicas (ICTs) sediadas no Estado 45 

do Rio de Janeiro, intensificando a cooperação entre a instituição proponente e 46 

seus parceiros internacionais. Falou que há um gargalo na UENF que é a 47 

aprendizagem de línguas. Falou sobre as bolsas para o curso de espanhol, que a 48 

Universidade ganhou do Banco Santander, e sobre os 40 kits que a UENF ganhou 49 

do MEC, para cursos de inglês. Salientou que os projetos que serão enviados de 50 

acordo com o novo edital, deverão ser usados para definir o que falta para dar 51 

infraestrutura para os laboratórios de língua. Para tanto se faz necessário que as 52 

Pró-Reitorias e a Escola de Extensão desenvolvam ações. Disse que após a 53 

Universidade conseguir montar uma estrutura para o laboratório de línguas poderá 54 

pleitear, junto ao Governo de Estado, que sejam abertas quatro vagas para 55 

docentes e duas vagas para técnicos. O Prof. Sérgio falou que os alunos não têm 56 

usado o Laboratório de Línguas do CCH, haja vista que só uns poucos o têm 57 

procurado, depois de divulgado pelos professores de inglês internamente. Parece 58 

não estarem muito estimulados para usar o método disponibilizado para estudo 59 

autodirigido e para o qual eles precisam ter disciplina para estudar. O Prof. Edson 60 

falou sobre a Comissão de Avaliação Institucional que precisa sofrer algumas 61 

alterações na sua composição, pois alguns membros não estão mais na 62 

Universidade. Solicitou ao Prof. Geraldo que verifique quais as alterações 63 

precisam ser feitas na comissão. Passando ao item 1, o Prof. Edson colocou em 64 

apreciação a minuta da ata 413, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao 65 

item 2, o Prof. Edson falou sobre a conjuntura atual pela qual passa a 66 

Universidade. O Sr. Constantino entregou uma cópia do Ofício nº 54, que foi 67 
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encaminhado a SECT e a SEPLAG, no qual o Reitor mostra ao Governo toda 68 

dificuldade pela qual passa a Universidade. Informou que após o Governo 69 

bloquear todos os pagamentos, a conta da UENF no Sistema de Administração 70 

Financeira de Estados e Municípios - SIAFEM está zerada. Disse que se até o dia 71 

20 de março não houver mudanças as obras serão paralisadas, porém há 72 

esperança que modificações aconteçam nos próximos dias. Falou que o Prof. 73 

Silvério estava participando de uma reunião no Rio de Janeiro para tratar de 74 

convênios com o Governo. Disse que todos precisam ter consciência que não há 75 

recursos. Falou do empenho da equipe da DGA para fazer o pagamento de bolsas 76 

sem que houvesse maiores atrasos. Informou que a previsão é que as bolsas 77 

sejam pagas até o dia 13 de março, porém a partir do mês de abril a Universidade 78 

terá que se adequar aos valores da FAPERJ. O Prof. Edson elogiou a ação da 79 

equipe da DGA que está conseguindo fazer planejamento em vários cenários, 80 

desenvolvendo um trabalho importante. O Prof. Amaral falou que as mudanças 81 

estão sendo abruptas. Fez uma deferência a DGA pelo empenho que fizeram para 82 

realizar o pagamento das bolsas. Parabenizou o Sr. Constantino e sua equipe que 83 

apesar das dificuldades estão vencendo, fazendo uma verdadeira engenharia para 84 

resolver os problemas. Disse que a realidade é que, em 2013, a UENF terá que 85 

trabalhar com alunos sem bolsa em todos os níveis. O Prof. Reginaldo falou que 86 

os fornecedores do Hospital Veterinário estão com problemas para receberem. O 87 

Prof. Manuel informou que a questão dos royalties do petróleo já está sendo pauta 88 

de reuniões com o Governo desde agosto de 2012, e que já havia a percepção da 89 

perda dos royalties. O Prof. Edson falou que a Reitoria está atenta a esta situação 90 

e acredita que ainda demorará alguns dias para que seja regularizada a questão. 91 

Reiterou que a questão da perda dos royalties está atrapalhando as negociações 92 

desde 2012. O Sr. Constantino informou que as dificuldades pelas quais passa a 93 

Universidade também foram apresentadas na última reunião do Conselho Curador. 94 

O Prof. Edson informou que a reunião que haveria no dia 11 de março para 95 

discutir sobre a DE foi cancelada a pedido do Governo. Disse que é preciso ter um 96 

pouco de paciência para discutir o assunto, porém assim que essa fase passar a 97 

negociação voltará. O Sr. Gabriel fez a leitura de um ofício de Furnas que chegou 98 

para o Sr. Pedro Brasil. Após a leitura e análise do documento os Membros do 99 

Colegiado concluíram que a Casa de Vegetação no Colégio Agrícola precisa ser 100 
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removida, mas o depósito de defensivos agrícolas não precisa, por não haver 101 

funcionários permanentemente. O Sr. Gabriel sugeriu que a Universidade contrate 102 

um técnico para fazer uma avaliação, fazendo com que a Universidade tenha um 103 

amparo jurídico. O Prof. Henrique salientou que enviou um documento aos 104 

Chefes de Laboratório solicitando que nenhum servidor trabalhe nas áreas onde as 105 

torres estão instaladas. Os Membros do Colegiado decidiram que o Prof. Gustavo 106 

solicite a Furnas que explicite sobre os reais problemas de usar a área. Nada mais 107 

havendo a tratar, o Prof. Edson agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 108 

horas e 38 minutos. 109 
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Prof. Edson Corrêa da Silva                     Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 113 

              Vice-Reitor                                                   Secretária ad hoc 114 
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