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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

Aos vinte e um dia do mês de maio de dois mil e treze, foi realizada, na sala de reuniões 5 

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

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

presenças dos seguintes conselheiros: Prof. Antônio Teixeira do Amaral Júnior - Pró-8 

Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, que presidiu a reunião; Profª Ana Beatriz Garcia – 9 

Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão 10 

e Assuntos Comunitários; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. 11 

Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Antônio Gesualdi Júnior – Diretor em 12 

exercício do CCTA; Prof. Sérgio Arruda de Moura - Diretor do CCH; Sr. Antônio 13 

Constantino de Campos – Diretor Geral Administrativo. Compareceram como convidados: 14 

Prof. Manuel Vazquez Vidal Júnior – Chefe de Gabinete; Prof. Rodrigo da Costa Caetano 15 

– Secretário Geral; Sr. Luiz Gabriel Sarmet Moreira Smiderle – Diretor em exercício da 16 

Prefeitura da UENF; Prof. Vanildo Silveira – Diretor de Informação e Comunicação; Srª 17 

Daliane da Mata Almeida – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação 18 

da ata 418; 2- Recursos e Editais FAPERJ; 3- Aperfeiçoamento do Regimento da UENF – 19 

informes; 4- Assuntos diversos. Passando ao item 1, o Prof. Amaral colocou em 20 

apreciação a minuta da ata 418, sendo aprovada com uma abstenção. Informou que o 21 

Reitor e o Vice-Reitor estão participando do evento de posse do Presidente da FAPERJ, 22 

Ruy Garcia Marques, na Academia Nacional de Medicina. Passando ao item 2, o Prof. 23 

Amaral, com o intuito de transmitir um conhecimento maior da inserção da UENF na 24 

FAPERJ, distribuiu um gráfico aos presentes e explanou sobre os dados dos recursos 25 

recebidos no período de 2007 à 2012. Citou os valores arrecadados em auxílios, bolsas e 26 

descentralizações de algumas universidades do Estado, entre elas a UENF. Disse que a 27 

UENF arrecadou, de 2007 à 2011, algo extraordinário, aproximadamente R$ 28 

122.500.000,00 (cento e vinte e dois milhões e quinhentos mil reais). Destacou que em 29 

termos de auxílios, a UENF teve um aumento de 179%, mais que o dobro em relação à 30 

UERJ. Em relação à verba descentralizada, o crescimento aumentou em 80%. No que se 31 

refere a bolsas houve um crescimento de 117% nestes seis anos. Disse que este avanço 32 

é decorrente de uma política pública bem feita e da capacidade de capitalizar os recursos 33 

de forma inteligente. Prof. Gonçalo sugeriu que seja feita uma melhor operacionalização 34 
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dos recursos, de forma a facilitar o uso para a reserva técnica, suprindo, assim, as 35 

dificuldades de manutenção de equipamentos. O Prof. Amaral orientou que a demanda 36 

seja oficializada para ser encaminhada à FAPERJ. Reiterou que a Universidade evoluiu 37 

na captação de recursos e esta evolução deve ser mantida, mas preocupa a queda da 38 

arrecadação em 2012. Disse que, em relação ao ano de 2011, foram captados em torno 39 

de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a menos. Disse também que é preciso 40 

sugestionar e invocar aos Diretores de Centro que mandem à Reitoria suas propostas, a 41 

fim de serem aperfeiçoadas e encaminhadas à FAPERJ. O Prof. Edmilson disse que, 42 

em seu Centro, dois projetos foram contemplados e invocou aos demais Diretores de 43 

Centro que deem mais atenção aos Editais. O Prof. Constantino disse que vê estes 44 

dados com alegria, pois mostra que a Universidade ampliou não só quantitativa como 45 

também qualitativamente a parceria com a FAPERJ. Disse também que a Universidade 46 

precisa evoluir a parceria para algo mais holístico, ou seja, levando a execução do projeto 47 

à sua plenitude. Sugeriu que seja constituído um grupo de trabalho para examinar a 48 

questão, não deixando esta tarefa apenas para os Diretores de Centro. O Prof. Vanildo 49 

citou os Editais Jovem Cientista do Nosso Estado e Cientista do Nosso Estado, como 50 

duas excelentes modalidades de bolsas. Disse que talvez seja crucial aumentar o número 51 

de bolsas Cientistas do Nosso Estado. Disse também que a Universidade deve ser 52 

incentivada a participar de Editais como ADT1 e ADT2, que permitem fazer projetos 53 

grandes. O Prof. Amaral alertou para o fato de docentes novos não estarem se 54 

candidatando ao APQ1. O Prof. Gonçalo sugeriu a criação de um e-mail específico para 55 

recebimento de Editais que poderiam ser enviados de forma automática pelo Infaperj. O 56 

Prof. Antônio Gesualdi citou a dificuldade do docente, em início de carreira, participar da 57 

APQ1. O Prof. Amaral pediu que fosse formalizada uma proposta dos docentes e 58 

pesquisadores emergentes. Disse que pode ser elaborada uma proposta, sugerindo à 59 

FAPERJ um edital com foco no jovem pesquisador. Disse que a absorção de recursos é 60 

proporcional à demanda. Ressaltou que as bolsas Jovem Cientista do Nosso Estado e 61 

Cientista do Nosso Estado foram ampliadas em 50%. Solicitou aos Diretores de Centro 62 

que incentivem a participação dos pesquisadores nos Editais. O Prof. Manuel solicitou a 63 

inversão de pauta para dar alguns informes: i) disse que as solicitações de gastos, 64 

relativos a eventos, com prazos exíguos, têm deixado a Reitoria em situação difícil, pois 65 

os recursos estão escassos. Solicitou que as solicitações sejam feitas com antecedência, 66 

pois é necessário verificar a possibilidade de atendimento; ii) em reunião com a 67 
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Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), ocorrida no dia 20/05/13, 68 

onde se discutiu a questão da Dedicação Exclusiva (DE), foi apresentada uma proposta 69 

que equipara os vencimentos dos docentes da UENF com os da UERJ nos níveis iniciais 70 

e finais da carreira de professor associado, bem como no nível final da carreira de 71 

professor titular. Disse que, nesta proposta, metade do adicional sairia em janeiro de 72 

2014 e o restante em janeiro de 2015. Disse também que uma minuta, relativa à questão 73 

da DE, deverá ser elaborada, com rapidez, para ser enviada à SEPLAG para apreciação 74 

do Governo e encaminhamento à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 75 

(Alerj). Informou, também, que a proposta da UENF com relação a abono ou 76 

adiantamento da DE não foi aceita pela SEPLAG. Disse que há preocupação com relação 77 

ao risco de greve caso não seja dado o adiantamento. Reiterou que a UENF precisa 78 

trabalhar em cima da tabela dos técnicos. O Prof. Vanildo informou que, para não haver 79 

problemas com relação à divulgação dos eventos que envolvem recursos, a Diretoria de 80 

Informação e Comunicação (DIC) adotou a postura de consultar a DGA antes da 81 

divulgação dos mesmos. O Sr. Constantino disse que é preciso apoiar os servidores 82 

técnicos administrativos. Disse que a DE deveria ter um prazo de três anos para 83 

avaliação de produtividade. Disse que deve ser proposta uma DE com tempo de carência. 84 

Passando ao item 3, que trata do aperfeiçoamento do Regimento da UENF, o Prof. 85 

Amaral disse que muito se tem avançado na questão e informou, aos presentes, que as 86 

tarefas foram direcionadas a três equipes. Mostrou a “Minuta do Regimento da UENF”, 87 

citando os temas e as inserções constantes no mesmo. Disse que estão inseridos os 88 

documentos da Escola de Extensão, da Agência de Inovação, entre outros. Informou que 89 

após a consolidação da minuta o documento será enviado para os Centros e retornará à 90 

comissão para compor a minuta final. Disse que, na reunião prevista para 26/06/2013, o 91 

trabalho será finalizado para ser levado ao CONSUNI. O Prof. Gonçalo sugeriu que o 92 

documento seja levado também aos laboratórios para que todos os professores possam 93 

ter conhecimento. O Prof. Constantino enfatizou a necessidade de planejamento dos 94 

eventos realizados na Universidade. Informou que a aquisição de reagentes controlados 95 

pelo Exército está bem encaminhada. Chamou a atenção para a quantidade de itens 96 

analisáveis pelo Exército. Disse que o Exército deu dez dias para o envio dos 97 

documentos relativos às inspeções anteriores. Disse que a equipe da Diretoria Geral de 98 

Administração (DGA) está levantando os documentos para envio no prazo estabelecido. 99 

Alertou que a Universidade deve passar a adotar procedimentos com base nas 100 
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exigências do Exército. Sugeriu ao Prof. Edmilson que as sugestões de procedimentos 101 

referentes a esta questão sejam trazidas nas próximas reuniões. Citou a preocupação 102 

com compras feitas em nome da UENF, em geral produtos químicos, cujos pagamentos 103 

têm recaído sobre a Universidade. Disse que a DGA tentou descobrir quem havia 104 

realizado uma compra de ácido clorídrico e não encontrou ninguém com o nome citado na 105 

nota. O Prof. Vanildo disse que, nestes casos, o setor jurídico deve ser acionado. 106 

Ressaltou também que os produtos controlados pela Polícia Federal devem ser 107 

comprados em nome da UENF. O Prof. Constantino disse que a UENF não pode 108 

simplesmente pagar, mas a empresa pode acionar a Universidade, gerando 109 

preocupações. O Prof. Edmilson sugeriu que sejam tiradas cópias das notas fiscais para 110 

serem encaminhadas aos Centros. O Prof. Constantino disse que fará um levantamento 111 

das notas recebidas e enviará cópias para os Centros. O Prof. Edmilson disse que, em 112 

reunião com os Diretores de Centro, sugeriu um local único para ser o almoxarifado dos 113 

produtos controlados. Mostrou a foto do local sugerido aos presentes. Disse que será 114 

mais fácil atender aos quarenta e oito itens de segurança, exigidos pelo Exército, usando 115 

um único local para estocagem. Disse que a Universidade deve solicitar o 116 

encaminhamento, aos Diretores de Centros, das demandas prévias, para ver se o local 117 

está de acordo e se o espaço é compatível. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Amaral 118 

agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17:25 horas. 119 
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Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior                            Daliane da Mata Almeida  123 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação                              Secretária ad hoc 124 
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