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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

Aos trinta 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 sétima 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. Paulo 10 

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

Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA. 12 

Compareceram como convidados: Prof. Manuel Vazquez Vidal Júnior – Chefe de 13 

Gabinete; Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral; Sr. Luiz Gabriel Sarmet 14 

Moreira Smirdele – Diretor da Prefeitura da UENF em exercício; Prof. Vanildo Silveira – 15 

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

Hospital Veterinário; Sr. José Fernando Abreu Almeida – Gerente de Recursos Humanos; 17 

Srª Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte 18 

pauta: 1- Aprovação da ata 416; 2- Implantação de documentos “Nada Consta” do Setor 19 

de Patrimônio; 3- Demanda dos servidores técnicos administrativos referentes à tabela 20 

salarial; 4- Processos de insalubridade e periculosidade; 5- Exigências do Exército para 21 

liberação de compra de reagentes químicos; 6- Edital para concurso de Professor Titular 22 

e Professor Associado; 7- Assuntos diversos. O Reitor informou que o Vice-Reitor está 23 

ausente, pois está representando a UENF em evento na Academia Brasileira de Ciências 24 

e o Diretor Geral de Administração, Sr. Antonio Constantino de Campos, também está 25 

ausente para participar de reunião sobre Programação Orçamentária e Financeira, 26 

convocada pela Secretaria de Estado de Fazenda. Passando ao item 1, o Reitor colocou 27 

em apreciação a minuta da ata 416, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 28 

2, falou que está havendo muitas pendências no setor de patrimônio, pois os servidores 29 

estão se ausentando por motivos previstos ou imprevistos, e não estão prestando contas 30 

dos projetos da FAPERJ, CNPq, CAPES, entre outros, que estão sob sua 31 

responsabilidade junto ao setor de patrimônio. Portanto, a DGA sugere que seja 32 

implantado o documento de “NADA CONSTA DO SETOR DE PATRIMÔNIO”, para que 33 

evite os problemas que estão ocorrendo, pois alguns projetos estão ficando em aberto. O 34 
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documento servirá para resguardar o servidor de problemas futuros em relação a 35 

patrimônio. Após análise do assunto, os membros do Colegiado aprovaram por 36 

unanimidade a implantação do documento de “NADA CONSTA DO SETOR DE 37 

PATRIMÔNIO”. Por solicitação do Reitor, foi alterada a ordem dos assuntos na pauta da 38 

reunião. Passando ao Item 4, o Sr. Fernando fez um relato sobre o andamento do 39 

processo de insalubridade e periculosidade. Informou que os Centros encaminharam os 40 

formulários à GRH, porém o médico responsável no Rio de Janeiro para receber os 41 

formulários e dar encaminhamento ao processo está de férias. Disse que há previsão que 42 

até o dia dez de maio as fichas sejam entregues. O Reitor solicitou ao Sr. Fernando que 43 

busquemos agilizar o processo. Passando ao item 5, o Prof. Henrique informou que na 44 

última visita, o Exército verificou quatro pendências que precisavam ser resolvidas para 45 

liberar a Universidade para comprar reagentes químicos. Falou sobre a necessidade de 46 

uma ação conjunta entre os Centros para que os problemas sejam resolvidos e, assim, a 47 

Universidade poderá solicitar uma nova visita. O Sr. Gabriel informou que com a 48 

contração da nova empresa de manutenção será possível solucionar as pendências, 49 

porém é preciso fazer uma análise da situação. O Prof. Edmilson sugeriu a criação de 50 

uma comissão para fazer uma análise real da situação e das necessidades da 51 

Universidade para conseguir a liberação da compra de reagentes químicos. O Reitor 52 

determinou que o Prof. Edmilson seja o coordenador da comissão que será constituída 53 

pelos Diretores do CCT, CBB, CCTA e da Prefeitura do Campus. A comissão fará um 54 

relatório das demandas. Passando ao item 6, o Reitor fez a leitura do parecer da 55 

Assessoria Jurídica que consta no Processo E-26/009/672//2013 que trata do Edital para 56 

Concurso de Professor Titular do LEF e Professor Associado do LAMAV. O Prof. 57 

Henrique falou que, em sua opinião, não vê problemas, mas é necessário que a estrutura 58 

do sistema online seja desenvolvida com certa pressa. O Prof. Edmilson salientou que a 59 

mudança do edital dará oportunidade a candidatos de outros Estados participarem de 60 

concursos da UENF. Após análise do assunto os conselheiros decidiram, por 61 

unanimidade, que será incluída a modalidade de inscrição por via postal em concurso 62 

público para vaga de Professor Titular. Passando ao item 3, o Reitor falou que está 63 

havendo na Universidade um movimento para reivindicar reajuste na tabela salarial. 64 

Informou que fez reuniões com os técnicos de nível elementar, médio, com a Associação 65 

de técnicos de nível superior e com o Sintuperj, porém não está havendo um consenso. 66 

Disse que a Reitoria está aberta a discussão com todas as categorias, buscando resolver 67 
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o problema. O Prof. Henrique informou que tem orientado a todos que a tabela será 68 

apresentada pela comissão eleita no Consuni e não pelos sindicatos. Indagou se 69 

servidores com cargos comissionados podem fazer greve. O Sr. Fernando informou que 70 

não podem fazer greve e, caso queiram participar da greve, deverão pedir exoneração de 71 

seus cargos comissionados. O Reitor falou que é preciso achar um equilíbrio para 72 

resolver o problema. O Prof. Manuel fez uma explanação sobre as reuniões que estão 73 

sendo realizadas pela comissão que está tratando do Plano de Cargos e Vencimentos. O 74 

Reitor falou da necessidade de encaminhar ao Governo uma proposta sensata. 75 

Passando ao item 7, o Reitor leu o documento enviado pela Fundação Rural de Campos, 76 

no qual informa que a 54ª Exposição Agropecuária e Industrial de Campos será realizada 77 

no período de 03 a 07 de julho e oferece à UENF o auditório para realização de um ciclo 78 

de palestras, que será organizado pela Universidade, com um direcionamento à parte 79 

agropecuária na área animal. O Reitor solicitou ao Prof. Henrique que coordene os 80 

eventos relativos à exposição, inclusive coordene as palestras. O Prof. Henrique solicitou 81 

que seja liberada uma verba ao CCTA para participar do evento, como também material 82 

de divulgação da UENF. O Reitor falou que analisará o assunto, para possibilitar a 83 

liberação da verba. A Profª Ana Beatriz informou que a PROGRAD disponibilizará o 84 

material para divulgação. O Reitor informou que o Prefeito do Campus enviou à 85 

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes o Plano de Gerenciamento de Resíduos 86 

Sólidos, que foi solicitado no dia 26 de março. O Prof. Amaral informou que o projeto 87 

FINEP está em fase de conclusão, só faltando o CBB para consolidar a proposta que será 88 

enviada até o dia 06 de maio. O Prof. Paulo informou que participou em Salvador do 1º 89 

Seminário Cultura e Universidade - Bases para uma política nacional de cultura para as 90 

Instituições de Ensino Superior, no período de 22 a 24 de abril. Falou sobre o lançamento 91 

da revista ECO – Extensão e Comunidade que ocorreu no dia 25 de abril. Disse que foi 92 

convidado para participar da Feira de Sustentabilidade em Macaé, que acontecerá nos 93 

dias 14 e 15 de maio, onde a UENF apresentará inclusive um projeto de biodigestor. A 94 

Profª Ana Beatriz falou sobre o início do ano letivo de 2013 que ocorrerá no dia 06 de 95 

maio. Salientou sobre a necessidade do combate ao trote vexatório e mostrou a todos o 96 

cartaz que foi colocado em todo o Campus da Universidade, no qual trás a informação 97 

que de acordo com a Lei Estadual 6.436/13, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio 98 

de Janeiro de 16/04/13, universidades estaduais e instituições particulares, sediadas no 99 

Estado do Rio de Janeiro, ficam obrigadas a alertar calouros e veteranos de que trote 100 
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baseado em "violência ou grave ameaça" é crime. Solicitou a todos que coíbam o trote 101 

vexatório de forma taxativa. Pediu ainda que os Diretores de Centro exijam que seus 102 

coordenadores de cursos estejam com os alunos na primeira semana de aula. O Reitor 103 

destacou que os coordenadores deverão estar presentes para dar assistência, em caso 104 

de necessidade. Disse que é preciso que todos se envolvam, para que não ocorram 105 

abusos. O Prof. Edmilson informou que houve uma reunião no CCT, onde ficou definido 106 

que serão feitas imagens do trote para haver um registro. A Profª Ana Beatriz informou 107 

que 99,6% das vagas foram ocupadas, tendo sobrado apenas uma vaga no Curso de 108 

Ciência da Computação e outra no Curso de Química. Falou que 100% das vagas de 109 

cotistas foram preenchidas. Disse que a UENF está lançando a primeira versão do seu 110 

sistema de autoavaliação institucional, que vai envolver, como avaliadores, todos os 111 

professores, estudantes dos cursos presenciais e ainda os técnicos que atuam em 112 

laboratórios. Disse que o processo segue parâmetros do Sinaes (Sistema Nacional de 113 

Avaliação da Educação Superior) para avaliar a instituição, e não as pessoas. O 114 

questionário foi elaborado pela comissão que foi aprovada no COLEX. O Reitor informou 115 

que participou no dia 29 de abril, no Rio de Janeiro, de uma reunião do Conselho 116 

Superior da Fundação CECIERJ. O Prof. Henrique falou que houve insatisfação nos 117 

projetos aprovados pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. O Reitor 118 

solicitou que o Prof. Henrique faça um relatório dos projetos que não foram aprovados e 119 

envie à Reitoria. O Prof. Paulo reiterou que o Prof. Henrique envie o relatório, porém 120 

salientou que a decisão foi da Câmara de Extensão. O Reitor falou que o assunto será 121 

tratado na próxima reunião, pois está havendo um grande descontentamento, portanto 122 

será necessário discutir com bastante tranquilidade. Nada mais havendo a tratar, o Reitor 123 

agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 07 minutos. 124 

 125 
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 127 

Prof. Silvério de Paiva Freitas                             Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 128 

Reitor                                                              Secretária ad hoc 129 


