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 1 
ATA DA QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

Aos nove 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 sexta 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. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Carlos Maurício 9 

Fontes Vieira - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação em exercício; Profª Ana Beatriz 10 

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

Extensão e Assuntos Comunitários em exercício; Prof. Renato Augusto DaMatta – Diretor 12 

em exercício do CBB; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Henrique Duarte 13 

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

Constantino de Campos – Diretor Geral Administrativo. Compareceram como convidados: 15 

Prof. Manuel Vazquez Vidal Júnior – Chefe de Gabinete; Prof. Rodrigo da Costa Caetano 16 

– Secretário Geral; Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. 17 

Vanildo Silveira – Diretor de Informação e Comunicação; Prof. Reginaldo da Silva Fontes 18 

– Chefe do Hospital Veterinário; Prof. Carlos Jorge Logullo de Oliveira – Assessor de 19 

Assuntos Institucionais e Internacionais; Sr. Márcio Toledo Barreto – Gerente de 20 

Compras; Sr.ª Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares – Secretária ad hoc. Tratou-se 21 

da seguinte pauta: 1- Colação de grau em separado; 2- Aprovação da ata 415; 3- 22 

Conjuntura atual da UENF; 4- Assuntos diversos. Passando ao item 1, foi realizada 23 

Colação de Grau em separado dos seguintes formandos: Douglas Domingos Pereira – 24 

Licenciatura em Ciências Biológicas; Fabíola de Fátima Silva de Andrade – Licenciatura 25 

em Ciências Biológicas; Marina de Souza da Silva - Licenciatura em Ciências Biológicas; 26 

Ligia Maria Menezes Borba - Licenciatura em Ciências Biológicas; Aline Luize de Moraes 27 

Souza – Medicina Veterinária; Hassan Jerdy Leandro - Medicina Veterinária; Ítalo Câmara 28 

de Almeida - Medicina Veterinária; André Luiz Lago Gimenes - Medicina Veterinária; 29 

Gabriel Clemente Franklin – Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo – Visney 30 

Belga de Oliveira - Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo; Márcia Cristina 31 

Bauman Vieira – Engenharia de Produção. Passando ao item 2, o Reitor colocou em 32 

apreciação a minuta da ata 415, sendo aprovada com uma abstenção. Passando ao 33 

item 3, o Sr. Constantino entregou a todos uma cópia do relatório elaborado pela 34 
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GPAF/GCOM com as adequações sugeridas pelos membros do Colegiado em reunião 35 

anterior. Falou que diante das ponderações feitas sobre o pronto pagamento, os cálculos 36 

foram refeitos e serão liberados em sete parcelas, de abril a outubro, no valor de R$ 37 

4.000,00. O Sr. Márcio fez uma explanação sobre as mudanças que ocorreram no 38 

planejamento orçamentário, possibilitando assim que o pronto pagamento ficasse no 39 

mesmo valor do ano anterior. Falou sobre as licitações que estão em andamento e sobre 40 

as que já foram concluídas. O Sr. Constantino disse que a intenção é manter os 41 

membros do Colegiado com informações atualizadas. Informou que está trabalhando com 42 

todo empenho para conseguir que o Governo libere os R$ 2.337.000,00 que foram 43 

contingenciados. Falou que participou de reunião na SEPLAG no dia oito de abril sobre o 44 

Planejamento Plurianual - PPA, na qual teve oportunidade de perceber o quanto o 45 

Governo não conhece a UENF. O Prof. Edmilson falou sobre a necessidade da Reitoria 46 

ser bastante enfática com o Governo, precisando que o discurso seja forte e contundente, 47 

pois o Estado não conhece a Universidade. Disse que é necessário que se faça um 48 

trabalho forte para reverter à situação. O Prof. Henrique indagou sobre o pagamento de 49 

diárias e como será feita a divisão. O Sr. Constantino informou que será feita uma 50 

análise sobre o assunto. O Reitor falou que é preciso achar um mecanismo para fazer os 51 

cálculos, evitando assim que haja expectativa de pagamento, sem que depois haja 52 

recursos disponíveis. Enfatizou sobre a necessidade dos gestores difundirem as 53 

conquistas da UENF, mostrando em todos os fóruns a importância da Universidade. O Sr. 54 

Constantino falou que fará uma sistematização das diárias, que será trazida na próxima 55 

reunião. O Prof. Sérgio indagou como ficará a expansão dos quadros de energia diante 56 

da falta de recursos. O Sr. Márcio informou que se houver o descontingenciamento, dará 57 

continuidade ao processo. Disse que é preciso ter orçamento para fazer a licitação. 58 

Enfatizou que só será possível fazer a licitação se o dinheiro for liberado até o mês de 59 

julho, pois depois não haverá tempo hábil. Deu algumas informações sobre o 60 

fornecimento de gases: a empresa Air Liquid, que ganhou a licitação para fornecer os 61 

gases a UENF, está visitando todos os laboratórios para fazer um levantamento das 62 

demandas; os pedidos dos gases deverão ser encaminhados pelas Direções de Centro 63 

por e-mail; o primeiro dia de fornecimento pela nova empresa será no dia dezessete de 64 

abril. Se houver atraso na entrega a empresa será multada; as balas de gases serão 65 

recolhidas pela White Martins, conforme ficarem vazias, porém ela solicitou que a 66 

Universidade procure centralizar as balas vazias num determinado local para facilitar o 67 
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recolhimento. O Reitor agradeceu a presença do Sr. Márcio, que se retirou da reunião. O 68 

Reitor informou que participou de uma reunião no dia quatro de abril na SEPLAG, onde 69 

estiveram presentes o Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Gustavo Reis 70 

Ferreira, o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Sérgio Ruy Barbosa Martins, 71 

assessores, o Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio, presidente da ADUENF, Prof. Luís Cesar 72 

Passoni e o Prof. Manuel Vazquez. Na reunião o Governo entendeu que os professores 73 

da UENF têm direito de receber a DE e a discussão é de que forma poderá ser feito. 74 

Disse que por enquanto não há nenhuma proposta documentada. Informou que o Prof. 75 

Manuel participou de outra reunião sobre o assunto no dia oito de abril. O Prof. Manuel 76 

fez uma explanação sobre a reunião que participou no dia oito de abril. O Reitor falou 77 

que a Reitoria irá trabalhar na elaboração de uma minuta que atenda o maior número 78 

possível de pessoas. Solicitou que os membros levem sugestões na próxima reunião. O 79 

Sr. Constantino sugeriu que seja criada uma comissão, composta pelos Diretores de 80 

Centro e um representante da Reitoria, para elaborarem a minuta. O Prof. Henrique 81 

sugeriu que a proposta da minuta seja elaborada pela Reitoria, já que os seus 82 

representantes estão participando das reuniões com o Governo. O Reitor falou que o 83 

Prof. Edson, Prof. Manuel, Prof. Vanildo e a Assessoria Jurídica se reunirão para elaborar 84 

a proposta, porém os Diretores estão convidados para participar. Reiterou que houve 85 

avanço nas negociações com o Governo em relação à DE. Passando ao item 4, o Prof. 86 

Henrique solicitou que três assuntos sejam itens de pauta para a próxima reunião do 87 

Colegiado: informações sobre a fusão do Colégio Agrícola com a UENF; visita do Exército 88 

a UENF para que possam liberar a compra de reagentes; informações sobre o processo 89 

de insalubridade e periculosidade. O Reitor informou que o Sr. Celso Pansera agendou 90 

uma reunião para discutir o assunto, porém precisou desmarcar. A reunião foi remarcada, 91 

porém desta vez o Gabinete da Reitoria é que precisou desmarcar. Quanto ao andamento 92 

do processo de insalubridade, falou que vai conversar com o Sr. Fernando do GRH para 93 

passar as informações na próxima reunião. O Prof. Reginaldo informou que recebeu 94 

uma notificação da Prefeitura de Campos sobre o recolhimento de resíduos sólidos. Falou 95 

que pesquisou sobre as leis que regem a Política Nacional de Resíduos Sólidos e 96 

verificou necessidade de adequação da UENF. Disse que há necessidade de fazer um 97 

trabalho em conjunto do Hospital Veterinário com a Prefeitura do Campus para elaborar 98 

projeto para um depósito dos resíduos, de acordo com as normas. O Prof. Gustavo 99 

informou que a obra da central de recolhimento de resíduos sólidos já está em 100 
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andamento. O Reitor informou que havia acabado de receber a informação que os 101 

vigilantes estavam fazendo um movimento para começar uma greve. O Sr. Constantino 102 

informou que as PDs já haviam sido emitidas para que o Governo efetuasse o 103 

pagamento. Disse que todas as providências já haviam sido tomadas em relação ao 104 

pagamento dos vigilantes. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e 105 

encerrou a reunião às 16 horas e 52 minutos. 106 
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Prof. Silvério de Paiva Freitas                             Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 110 
Reitor                                                              Secretária ad hoc 111 
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