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 1 

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

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

da Reitoria, às 14 horas, a quadringentésima décima oitava reunião ordinária do 6 

Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – 7 

UENF, com as presenças dos seguintes conselheiros: Prof. Silvério de Paiva Freitas – 8 

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

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

Geraldo de Amaral Gravina – Pró-Reitor de Graduação em exercício; Prof. Paulo 11 

Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. 12 

Fábio Lopes Olivares – Diretor do CBB em exercício; Prof. Edmilson José Maria – 13 

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

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

Administrativo. Compareceram como convidados: Prof. Manuel Vazquez Vidal Júnior 16 

– Chefe de Gabinete; Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral; Prof. 17 

Gustavo de Castro Xavier – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Vanildo Silveira – 18 

Diretor de Informação e Comunicação; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do 19 

Hospital Veterinário; Prof. Carlos Jorge Logullo de Oliveira – Assessor de Assuntos 20 

Internacionais e Institucionais; Srª Daliane da Mata Almeida – Secretária ad hoc. 21 

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

417; 3- Início das aulas – 1º semestre 2013; 4- Aperfeiçoamento do Regimento da 23 

UENF – Plano de Cargos e Vencimentos; 5- Assuntos diversos. Passando ao item 1, 24 

foi realizada Colação de Grau em separado dos seguintes formandos: Davi de Jesus 25 

Chagas – Engenharia Civil; Nina Mocaiber Peralva dos Santos – Medicina Veterinária. 26 

O Reitor disse que as colações em separado são realizadas devido às necessidades 27 

dos formandos, mas salientou a importância da participação dos mesmos na colação 28 

oficial. Passando ao item 2, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata 417, 29 

sendo aprovada com duas abstenções. Passando ao item 3, o Reitor inquiriu dos 30 

Diretores de Centro a respeito do início das aulas. O Prof. Edmilson disse que ao 31 

chegar à UENF a comissão de trote já se encontrava e que alguns alunos 32 

participavam do trote de forma voluntária. Disse também que os chefes de 33 
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laboratórios, professores, coordenadores e técnicos do CCT observaram e editaram 34 

imagens do trote. Disse que divulgaram por meio de microfone informações a respeito 35 

do trote, frisando que não seriam permitidos exageros. Citou a preocupação da Prof.ª 36 

Ana Beatriz ao perceber a aglomeração de alguns alunos. Disse que ela foi levada até 37 

o local da aglomeração, onde pode constatar que os calouros que lá estavam 38 

participavam do trote de forma voluntária. Disse que a Prof.ª Ana Beatriz fez questão 39 

de reiterar que trote é crime. O Prof. Edmilson finalizou dizendo que no CCT não 40 

houve excessos nem ações intempestivas de nenhuma parte. O Prof. Fábio Olivares 41 

informou que o nível de trotes foi o mesmo dos anos anteriores, sem consequências 42 

graves. O Prof. Sérgio relatou que, em seu Centro, tudo também esteve sob controle, 43 

ressaltando que recebeu os novos alunos com uma diversificada programação, com 44 

palestras, atividades culturais, informes úteis, entre outros. Citou também a 45 

participação do Projeto Caminhos de Barro na recepção aos calouros. O Prof. 46 

Henrique relatou que em seu Centro foi tudo tranquilo. Disse que coordenadores do 47 

Centro, na intenção de coibir excessos, fotografaram o momento de confraternização 48 

dos alunos e salientou que quem não quis participar não foi obrigado. O Prof. 49 

Geraldo agradeceu aos Diretores de Centro por abraçarem a preocupação da 50 

PROGRAD com os trotes, não ficando alheios. Parabenizou também a iniciativa do 51 

CCH por substituir o trote pelas atividades culturais. O Prof. Vanildo ressaltou a 52 

preocupação com relação ao início do ano letivo. Disse que a DIC divulgou informes 53 

sobre trotes, mostrando aos estudantes que a Universidade estava atenta à questão. 54 

Disse que até aquele momento não havia recebido reclamações. O Reitor concluiu 55 

dizendo que as variações de interpretações com relação à Lei Estadual 2.538, de 56 

19/04/96, que coloca o trote como crime, são amplas e disse que a observância deve 57 

continuar. Disse esperar que os Coordenadores e Pró-Reitores orientem os 58 

estudantes a participar da cerimônia de abertura do ano letivo de 2013, que ocorrerá 59 

no dia 09/05/2013, às 9h e às 19h. Disse que na oportunidade os estudantes poderão 60 

se inteirar a respeito de bolsas de estudo e cursos, além de ter uma visão geral da 61 

Universidade em seus 20 anos. Finalizou pedindo a todos que continuem atentos à 62 

questão de trotes. Passando ao item 4, o Reitor indagou a respeito do andamento 63 

dos trabalhos da comissão nomeada para aperfeiçoar o Regimento da UENF. O Prof. 64 

Amaral disse que foi designada uma comissão e observou-se que não estava 65 
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havendo assiduidade nas reuniões. Em consequência deste fato foi estabelecida uma 66 

comissão ampliada. Disse também que, para dar agilidade aos trabalhos, dividiu o 67 

Regimento pelos títulos “acadêmico, operacional e administrativo”, que foram 68 

designados às subcomissões para avaliações mais aprofundadas e apresentação em 69 

reunião da comissão completa. Disse ainda que os grupos formados têm realizado 70 

reuniões formais e informais para conversar sobre o Regimento. O Reitor disse que o 71 

aperfeiçoamento é para discutir melhorias com base no pensamento da Universidade. 72 

O Prof. Amaral disse que todos os Diretores de Centro têm trabalhado em afinidade, 73 

não de ideias, mas de esforços. O Reitor disse que Estatuto e Regimento não devem 74 

estar desassociados, pressupondo que sejam trabalhados os dois. Disse que a ideia é 75 

aperfeiçoar. O Prof. Amaral agradeceu a contribuição dos membros da comissão. O 76 

Prof. Edson parabenizou o Prof. Amaral. Falou que a ASSAII, que até então existia 77 

apenas no Estatuto, hoje se faz presente de forma atuante. Sugeriu uma proposta de 78 

reorganização, que coloque a ASSAII numa instância mais importante. O Prof. 79 

Henrique demonstrou preocupação com relação ao curso de Residência Veterinária, 80 

que não está ainda regulamentado. O Prof. Amaral salientou que precisa haver 81 

especificidade do curso. O Prof. Manuel, que preside a comissão constituída para 82 

aperfeiçoamento do Plano de Cargos e Vencimentos (PCV), leu o documento enviado 83 

pelo Sintuperj, documento este que trata da correção da distorção salarial e 84 

apresentou os dados da tabela salarial. Disse que a dificuldade é convencer o 85 

Governo que o impacto de 15 milhões de reais não é aumento e sim uma correção de 86 

distorção. Ressaltou que, com o impacto na folha e o salário real para os 127 87 

funcionários do último nível elementar, o Governo gastará em torno de seis mil reais. 88 

Enfatizou que também os funcionários de nível superior estão com seus salários 89 

defasados. Disse que as tabelas devem ser negociadas e as distorções corrigidas aos 90 

poucos. O Reitor leu o Of. 050/13, entregue pelo Sintuperj, cujo teor era a solicitação 91 

de uma reunião extraordinária do CONSUNI, cuja pauta única seria: “Tabela salarial 92 

dos servidores técnico-administrativos”. O Reitor concluiu dizendo que a demanda já 93 

estava sendo colocada em pauta e pediu à comissão que está trabalhando o 94 

aperfeiçoamento do PCV para elaborar uma proposta de consenso que possa atender 95 

a maioria e possa ser apresentada ao Governo. O Reitor enfatizou que é preciso 96 

levar propostas concretas. O Prof. Edson sugeriu uma proposta com valores 97 
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menores que aqueles apresentados pelo CONSUNI. Disse que talvez a correção 98 

linear seja uma coisa possível de ser discutida pelo Governo. O Prof. Henrique disse 99 

que a intenção do Governo é aproximar o PCV da UENF com o da UERJ. Disse que a 100 

tabela da UENF supera a tabela da UERJ. O Prof. Paranhos sugeriu que, da mesma 101 

forma que nas outras campanhas, se tragam parâmetros de comparação com outras 102 

universidades estaduais do Rio de Janeiro e, em função disto, encabecem uma 103 

proposta. O Reitor reiterou que a comissão tem todas as tabelas e está trabalhando 104 

neste intuito. Ressaltou que é preciso bom senso e que tem certeza que a comissão 105 

achará um meio termo. O Prof. Reginaldo ressaltou que o Governo já sinalizou que a 106 

tabela não está adequada. Disse que essa proposta está mais separando as 107 

categorias do que procurando soluções. O Reitor disse que a reflexão é interessante, 108 

mas que a comissão tem que ter uma proposta, pois até o momento não há nada 109 

apresentável. Disse que se deve tentar mostrar as ponderações ao sindicato, 110 

ressaltando que a pressão sem medida pode gerar a reprovação, encerrando assim o 111 

processo. Disse, ainda, que exigir cem por cento não é negociar, é imposição. O Prof. 112 

Henrique reiterou que a proposta do sindicato é absurda e que não há como defendê-113 

la no CONSUNI, muito menos no Governo. Diz ter receio que se discuta e nunca 114 

chegue a uma conclusão. O Prof. Edson disse que são importantes os aspectos 115 

apresentados pelo Prof. Manuel. Disse que a FAETEC poderia ser um bom parâmetro 116 

para comparação. Disse que o CONSUNI está trabalhando e tem que captar as 117 

demandas e que é preciso construir uma proposta da UENF. O Prof. Constantino 118 

disse que a comissão é do CONSUNI e precisa ser preservada e respeitada. Acha 119 

que a mesma precisa ser tirada da Chefia de Gabinete. Disse que é preciso que a 120 

comissão do CONSUNI tenha identidade e mecanismos próprios. Disse que é preciso 121 

separar, prestigiar e apoiar a comissão. Disse que a decisão do CONSUNI sobre a 122 

tabela, uma vez aprovada, terá que ser apoiada por todos, caso contrário não se terá 123 

unidade e, para isto, deve-se ter entendimento interno com os grupos. O Reitor disse 124 

que, em função da polêmica do tema, é importante que os Diretores de Centro 125 

conversem com os servidores e que encaminhem uma tabela que possa ser aprovada 126 

pelo CONSUNI e tenha chances de aprovação pelo Governo. Disse esperar uma 127 

saída no menor espaço possível de tempo e que é preciso que os membros achem 128 

um meio termo, ou seja, um acordo. Passando ao item 5, o Reitor indagou a respeito 129 
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do andamento das paralisações, realizadas pelos técnicos administrativos, às terças e 130 

quartas. O Prof. Henrique disse que a Diretoria do CCTA manteve as atividades. O 131 

Prof. Paranhos informou que a Tec Campos recebeu o prêmio de melhor empresa de 132 

Inovação e Tecnologia, na categoria “Empresa Inovadora”, no Salão de Inovação 133 

ITECH Macaé 2013, durante o Seminário Macaé ITECH 2013. Informou também que 134 

foi publicada, na Revista FAPERJ/Rio Pesquisa, uma entrevista intitulada “Para 135 

formar novos empreendedores - Em Campos, incubadora de base tecnológica da 136 

UENF aproxima universidades ao setor produtivo”, contendo quatro páginas, a 137 

respeito da Incubadora. Disse ainda que ao participar da reunião das Agências de 138 

Inovação do Brasil, em Belo Horizonte, ficou impressionado com todo o conhecimento 139 

que foi divulgado: atividades de empreendedorismo nas escolas técnicas, hoje 140 

chamado de empreendedorismo de alto impacto; startups, empreendedorismo de alto 141 

impacto que procura tecnologias que poderão virar negócios. Disse que a 142 

Universidade deve ficar atenta a estes conhecimentos, pois ainda carece de contrato 143 

de transferência de tecnologia. O Prof. Gustavo comunicou que rescindiu o contrato 144 

com a empresa de manutenção Prediale, sendo esta substituída pela Ferthymar 145 

Empreendimentos e Participações Ltda, conforme publicado no DOERJ do dia 146 

17/04/2013 (Processo nº E-26/009/764//2013). Comunicou também que o reparo em 147 

parte do forro do teto do Hospital Veterinário, que havia caído durante uma ventania, 148 

já estava sendo resolvido pela empresa Jotesse e Mendes Construções Ltda. O Prof. 149 

Gustavo citou também o furto ocorrido há duas semanas da Van que estava alugada 150 

à Universidade. Disse que a empresa que a alugou já está tomando as providências. 151 

Enfatizou que, para evitar situações como esta, as viagens previstas para os horários 152 

de 23h às 3h devem ser impedidas. O Prof. Sérgio fez um alerta a respeito das 153 

festas programadas na quadra, ressaltando que as mesmas resultam em depredação 154 

e sujeira. O Prof. Gustavo disse que todos que a reservam são obrigados a entregar 155 

um Termo de Responsabilidade para obter a liberação de uso da mesma. O Reitor 156 

reiterou que no contrato deve estar constando que o responsável pelo evento deve 157 

deixar tudo limpo, em ordem, além de comprovar que o evento é sem fins lucrativos. 158 

O Prof. Sérgio disse que no relatório deixado pelo segurança constava o informe de 159 

depredação. O Prof. Edmilson fez um questionamento com relação à liberação de 160 

bebidas alcoólicas. O Reitor disse que a bebida é permitida, desde que seja de forma 161 
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moderada. O Prof. Henrique questionou a respeito do horário de começo e término 162 

das festas. O Reitor solicitou ao Prof. Gustavo que faça constar no contrato os 163 

horários. Disse, com relação às festas, que os seguranças devem ficar atentos e ao 164 

perceberem exageros, de acordo com a determinação da Assessoria Jurídica, devem 165 

cancelar o evento. Sugeriu também que o Prof. Gustavo, Prefeito do Campus, em 166 

conjunto com o Sr. Pascoal, Assessor Jurídico, analisem a questão dos exageros e 167 

tomem providências. O Prof. Vanildo informou que a DIC, em parceria com a 168 

PROPPG, tem intensificado a divulgação dos editais abertos pelas agências de 169 

fomento. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a 170 

reunião às 17 horas. 171 
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Prof. Silvério de Paiva Freitas                                      Daliane da Mata Almeida 175 
Reitor                                                              Secretária ad hoc 176 
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