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 1 
ATA DA QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

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

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

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

presenças dos seguintes conselheiros: Prof. Silvério de Paiva Freitas – 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. 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 Júnior – Chefe de Gabinete; Prof. Gustavo 14 

de Castro Xavier – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Vanildo Silveira – Diretor de 15 

Informação e Comunicação; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital 16 

Veterinário; Prof. Carlos Jorge Logullo de Oliveira – Assessor de Assuntos Institucionais e 17 

Internacionais; Srª Renata Maria Parente do Couto – Assessora de Orçamento, 18 

Planejamento e Gestão; Sr. Márcio Toledo Barreto – Gerente de Compras; Sr. Marcelo 19 

Tavares Pinheiro – Gerente de Planejamento e Finanças; Srª Iassanã Seixas do Amaral 20 

Pereira Soares – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 21 

414; 2- Execução Orçamentária 2013; 3- Assuntos diversos. Passando ao item 1, o 22 

Reitor colocou em apreciação a minuta da ata 414, sendo aprovada por unanimidade. 23 

Passando ao item 2, o Sr. Constantino apresentou a equipe da Diretoria Geral de 24 

Administração aos membros do Colegiado. Entregou uma cópia do relatório elaborado 25 

pela GPAF/GCOM para cada membro, no qual apresentou um detalhamento das 26 

despesas nos quatro trimestres de 2013. Informou que o Governo Estadual normalizou a 27 

liberação das cotas trimestrais, porém o contingenciamento no valor de R$ 2.337.000,00 28 

continua. Quanto as Programações de Desembolso (PD) de 2012, o Governo ainda não 29 

está liberando o pagamento. Os membros do Colegiado esclareceram as dúvidas que 30 

surgiram quanto à execução orçamentária com a equipe da DGA, como também tiveram 31 

oportunidade de fazer sugestões quanto ao uso dos recursos. O Reitor informou que não 32 

houve redução da verba da FAPERJ para pagamentos de Bolsas, o que ocorreu foi que 33 

aumentou o número de Bolsas da UENF. Falou que os Pró-Reitores estão fazendo 34 
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reuniões constantes para adequar o número de Bolsas da Universidade ao orçamento 35 

liberado pela FAPERJ. Disse que não haverá cortes de Bolsas, mas sim uma 36 

readequação. Quanto aos pagamentos das PDs de 2012, informou que a Reitoria está 37 

atenta, solicitando ao Governo que efetue os pagamentos. O Prof. Amaral informou que 38 

apesar da readequação, a UENF ainda terá no mínimo 90% dos seus alunos com Bolsas, 39 

o que é um número bastante alto em relação a outras universidades. O Reitor informou 40 

que os projetos de extensão não acabarão e reuniões também estão sendo feitas para 41 

adequar os projetos ao orçamento. O Prof. Amaral salientou que em momentos de 42 

dificuldade os setores acabam se adequando, usando uma criatividade ainda maior. 43 

Informou que a CAPES está acenando com um aumento de 10% no número de bolsas. O 44 

Reitor falou que é interessante fazer um exercício completo sobre a situação. Fazer 45 

campanhas para economizar água e energia elétrica seria de grande importância, pois o 46 

recurso economizado poderia ser gasto em outras áreas. O Sr. Constantino falou que o 47 

assunto foi levado ao Colegiado naquele momento, pois só com a normalização da 48 

liberação das cotas trimestrais, por parte do Governo, está sendo possível fazer uma 49 

previsão dos gastos para o ano de 2013. Fez uma explanação sobre os gastos 50 

obrigatórios, como por exemplo, energia elétrica, água e Imprensa Oficial. O Sr. Márcio 51 

informou que no que diz respeito ao fornecimento de gases, houve uma nova licitação e a 52 

empresa que venceu foi a Air Liquide. Explicou a todos como funcionará o novo contrato, 53 

e solicitou que o ajudem a fiscalizar o uso de gases, para que o mesmo seja feito de 54 

maneira consciente. Informou que, havendo problemas na entrega, todos poderão entrar 55 

em contato com ele na GCOM. Houve um consenso, entre os conselheiros, que é 56 

necessário um uso mais criterioso dos gases. O Reitor falou que há limitações do 57 

Governo do Estado e se houver redução dos royalties a situação ficará ainda mais difícil. 58 

Por isso será necessário trabalhar dentro da realidade, mesmo sabendo que a 59 

Universidade tem um enorme potencial de crescimento. Enfatizou que a Reitoria está 60 

trabalhando para reaver os valores contingenciados, para assim normalizar a situação. O 61 

Prof. Ronaldo falou sobre a necessidade de cada Centro saber sobre os seus gastos e 62 

assim poder fazer um planejamento sobre o que podem cortar, utilizando melhor os 63 

recursos. O Sr. Constantino informou que diante do quadro atual, o pronto pagamento 64 

será liberado em sete parcelas de R$ 2.000,00. Para o aniversário de 20 anos da 65 

Universidade serão liberados dois prontos pagamentos no valor de R$ 4.000,00, para 66 

realização de eventos. O Reitor falou que haverá prioridade na conclusão do Restaurante 67 
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Universitário. Informou que o Governo está ciente que o orçamento da UENF precisa de 68 

um aumento de R$ 125.000.000,00 para atender a demanda. Os valores constam na Lei 69 

Orçamentária Anual (LOA). O Reitor precisou se ausentar momentaneamente da reunião 70 

e a Profª Ana Beatriz assumiu a presidência do Colegiado. O Prof. Gonçalo sugeriu que 71 

a DGA faça um remanejamento no orçamento para que encontre meios de não diminuir o 72 

valor do pronto pagamento. O Sr. Constantino falou que a equipe vai analisar a 73 

solicitação. O Prof. Amaral falou que se os professores se organizarem, poderão 74 

conseguir recursos para viagens com a CAPES, a FAPERJ e até mesmo com Agências 75 

Internacionais. O Prof. Gonçalo falou sobre o problema das empresas de manutenção, 76 

as quais não estão cumprindo com as obrigações contratuais. O Prof. Gustavo falou que 77 

tudo está sendo feito para resolver o problema, inclusive com ações judiciais. O Sr. 78 

Constantino falou que as dificuldades existem, porém a Reitoria não está medindo 79 

esforços para superar os problemas. Salientou que, com o passar dos anos, a 80 

Universidade está precisando cada vez mais de manutenção. A Profª Ana Beatriz 81 

solicitou a inclusão de item sobre Bolsas de Apoio Acadêmico na reunião. A solicitação foi 82 

aprovada. A Profª Ana Beatriz informou que solicitou aos Centros que enviassem suas 83 

demandas de Bolsa de Apoio ao Ensino e, para sua surpresa, houve um aumento na 84 

demanda. Falou sobre a necessidade dos Centros fazerem uma análise criteriosa da 85 

carga horária dos professores. Informou que ficou definido na Câmara de Graduação que 86 

haverá um corte linear nas Bolsas, pois no momento de dificuldades é preciso fazer um 87 

exercício para chegar a um consenso. Disse que nas reuniões da Câmara de Graduação 88 

os coordenadores de cursos tem manifestado que há dificuldade de comunicação com os 89 

Diretores de Centro. Os Professores Edmilson e Gonçalo concordaram que a discussão 90 

sobre o assunto é muito importante. A Prof.ª Ana Beatriz falou que a reavaliação fará 91 

com que determinadas áreas sejam atendidas de maneira mais adequada. Neste 92 

momento o Reitor retornou a reunião. Passando ao item 3, o Prof. Gustavo fez uma 93 

atualização das execuções das obras relativas ao FINEP 2007. O Reitor deu os 94 

seguintes informes: i) esteve em Brasília no dia cinco de março participando da reunião 95 

do CRUB; ii) no dia seis de março, ainda em Brasília, participou de reunião da ABRUEM 96 

pela manhã e no período da tarde participou do lançamento da Frente Parlamentar Mista 97 

de Apoio às Universidades Estaduais e Municipais, na Câmara dos Deputados; iii) 98 

participou de reunião com representantes da LLX, em busca de parcerias; iv) participou 99 

no dia doze de março de uma reunião na Secretaria de Estado de Fazenda, quando foi 100 
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tratado de convênios para apoio técnico nas áreas de Petróleo, Química e Mecânica; v) 101 

no dia quinze de março se reuniu com a Presidente do INEA, quando foi tratada a 102 

questão da salinização no Açu; vi) no dia dezenove participou da posse do Reitor da 103 

UEZO e de reunião com o Secretário de Ciência e Tecnologia; vii) no dia vinte de março 104 

foi realizada visita às instalações do Porto do Açu; viii) no dia vinte um de março se 105 

reuniu com representantes do Ministério da Agricultura e Pesca, quando foi tratada a 106 

realização de trabalho em presídio de Bangu, com peixes ornamentais; ix) no dia vinte 107 

seis foi assinado convênio guarda-chuva com o INEA; x) no dia dois de abril, às 18h30, 108 

irá participar da inauguração da sede da Associação dos Pós-Graduandos – APG-UENF. 109 

Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 110 

horas e 33 minutos. 111 
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Prof. Silvério de Paiva Freitas                             Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 115 
Reitor                                                              Secretária ad hoc 116 
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