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 1 

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 2 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 3 

RIBEIRO – UENF 4 

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

da Reitoria, às 14 horas e 45 minutos, a quadringentésima vigésima 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. Antônio 9 

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

Amaral Gravina – Pró-Reitor de Graduação em exercício; Prof. Paulo Roberto Nagipe da 11 

Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Gonçalo Apolinário de 12 

Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor em exercício do 13 

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

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

Compareceram como convidados: Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor da Prefeitura 16 

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

da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Srª Daliane da Mata Almeida – 18 

Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 419; 2- Ato 19 

Executivo – exigência de emissão de documento de nada consta da GPAT; 3- Aquisição 20 

de produtos químicos sujeitos a controles externos; 4- Conjuntura atual da UENF; 5- 21 

Assuntos diversos. Passando ao item 1, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata 22 

419, sendo aprovada com uma abstenção. Agradeceu a presença de todos. Passando 23 

ao item 2, o Reitor relembrou que havia sido colocada em apreciação a necessidade da 24 

elaboração de um “nada consta” da Gerência de Patrimônio (GPAT). Leu o Ato Executivo, 25 

referente ao “nada consta” e, em seguida, o colocou aos presentes para sugestões e 26 

esclarecimentos. Disse que esta norma valerá para todos os funcionários. O Prof. 27 

Gonçalo demonstrou preocupação na liberação do “nada consta” aos professores que 28 

tenham bens patrimoniais desaparecidos. O Reitor esclareceu que, nestes casos, haverá 29 

processo de sindicância para apuração. O Prof. Gustavo Xavier aproveitou a 30 

oportunidade para citar a dificuldade de descarte dos bens patrimoniais em desuso e 31 

sugeriu que este tema seja colocado na pauta do próximo COLEX. O Prof. Constantino 32 

disse que o “nada consta” é necessário e que é preciso introduzir na instituição a cultura 33 

da responsabilidade. O Prof. Geraldo Gravina sugeriu que no Artigo 2º do Ato Executivo 34 
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fosse acrescentado um inciso constando “servidores cedidos a outros órgãos”. O Prof. 35 

Edson demonstrou dúvida com relação ao Parágrafo 2º, do Artigo 2º, que trata das 36 

licenças médicas. O Prof. Gonçalo sugeriu que fosse acrescentada ao inciso III, do 37 

Artigo 2º, “exceção para licenças médicas”. O Reitor disse que, com base na sugestão do 38 

Prof. Gonçalo, deve ser excluído o Parágrafo 2º, do Artigo 2º. Pediu que fosse divulgada 39 

a existência do “nada consta” nos Centros para que os servidores fiquem cientes. O Prof. 40 

Rodrigo Tavares pediu que fosse enviada a versão definitiva aos Centros para ser 41 

distribuída aos laboratórios. O Reitor colocou o Ato Executivo em votação, com as 42 

sugestões dos conselheiros, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Passando ao 43 

item 3, o Reitor inquiriu dos presentes a respeito do atendimento das solicitações feitas 44 

pelo Exército. O Prof. Henrique informou que o Prof. Edmilson sugeriu uma estrutura 45 

como um paiol para o armazenamento dos produtos químicos. Disse que o Prof. 46 

Edmilson está fazendo um levantamento da quantidade de reagentes que existe nos 47 

Centros para consultar o Exército com relação à adequação do local. O Prof. Rodrigo 48 

Tavares disse que este assunto foi bem debatido no Conselho de Centro. O Prof. 49 

Gustavo Xavier disse que, com relação aos lava olhos, a empresa Jotesse e Mendes 50 

Construções Ltda. já está tomando as providências para a realocação dos mesmos nos 51 

locais sugeridos pelo Exército. O Prof. Constantino disse ficar aliviado e satisfeito em 52 

saber que providências estão sendo tomadas. Leu o Ofício, assinado pelo Reitor, que foi 53 

encaminhado ao Exército, cujo teor era o esclarecimento da não apresentação imediata 54 

do documento solicitado pelo perito, quando de sua visita à Universidade, o que gerou um 55 

auto de infração. Disse que há muitos itens a serem atendidos no formulário apresentado 56 

pelo perito. O Prof. Gustavo lembrou que a Prefeitura, com ajuda de alguns setores, fez 57 

um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, mas ressaltou que para funcionar seria 58 

preciso criar uma Brigada de Incêndio e uma Comissão Interna de Prevenção de 59 

Acidentes (CIPA). Disse, com relação à Brigada, que o Prof. Manuel Vazquez estava 60 

buscando um convênio com o Corpo de Bombeiros. Pediu ajuda ao COLEX para a 61 

criação da CIPA, já que a mesma deverá ser composta por representantes da 62 

Universidade. O Reitor pediu que cada Diretor de Centro indicasse dois nomes para 63 

compor a CIPA e a Reitoria indicará o presidente. O Prof. Henrique alertou que desde 64 

2009 não é feita a atualização dos produtos no site da Polícia Federal. Disse que a 65 

inserção dos dados era feita pela DGA e foi transferida para os Diretores de Centro, mas 66 

considerou que esta informação deve ser prestada pela Administração, após receber as 67 
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informações encaminhadas pelos Centros. O Prof. Gonçalo disse que é possível 68 

entregar a DGA uma planilha atualizada e legalizada dos Centros, só não há meios de 69 

atualizá-la no site da Polícia Federal. O Prof. Henrique disse que com o sistema de 70 

descarte de produtos químicos funcionando vai ficar tudo em ordem. O Prof. Gustavo 71 

Xavier disse que tem pedido a viabilização e a homogeneização da unidade de medida 72 

dos produtos, pois o Tribunal de Contas exige uma única unidade para o descarte. O 73 

Reitor pediu aos Diretores de Centro que organizem uma planilha sistematizada e 74 

integrada de estoque e interajam com a DGA. O Prof. Rodrigo Tavares disse que, em 75 

seu Centro, a planilha já estava sendo agilizada. O Reitor pediu aos demais Diretores 76 

que agilizassem as suas planilhas. Passando ao item 4, o Reitor informou que em 77 

reunião na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), realizada em 78 

20/05/2013, foi colocada a possibilidade de equiparação das tabelas de vencimento dos 79 

docentes da UENF com os da UERJ, mas falou da dificuldade de equiparação entre a 80 

UENF e a UERJ, em função dos planos serem diferentes. Disse que a questão da 81 

Dedicação Exclusiva (DE) deve ser discutida com serenidade. Ressaltou que 100% do 82 

nosso quadro de professores tem DE e que o professor com DE tem que ter um 83 

diferencial. O Prof. Edson disse que é preciso discutir outras formas de inserção de 84 

docentes na Universidade, desde que estejam dentro do planejamento dos laboratórios, 85 

para ministrar aulas em demandas específicas. O Prof. Constantino disse que é preciso 86 

desmistificar a ideia que o modelo Darcy Ribeiro é DE e ponto final. Disse que a DE 87 

pensada por Darcy pressupõe um vínculo de ensino e pesquisa, levando a compromissos 88 

adicionais de responsabilidade, sendo um modelo de DE produtiva e, por isto, deve existir 89 

a avaliação. Disse ainda que a admissão de docentes sem o regime de 40h talvez seja a 90 

saída para a Universidade evoluir, criando áreas de conhecimento para integração 91 

imediata. Citou também perdas, como a Escola de Teatro, que a Universidade deixou de 92 

oferecer devido ao seu modelo. Reiterou dizendo que se a Universidade não tiver esta 93 

abertura, se manterá apenas nas áreas tradicionais. O Reitor disse que o tema voltará a 94 

ser discutido nas próximas reuniões. Informou que recebeu uma tabela do SINTUPERJ e 95 

se reuniu com a liderança dos técnicos, mostrando as dificuldades. Disse estar 96 

analisando como a proposta deve ser encaminhada ao Governo. Reiterou dizendo que a 97 

Universidade não está insensível à questão dos técnicos e que em nenhum momento 98 

deixou de receber seus representantes. Passando ao item 5, o Reitor informou que hoje 99 

recebemos na UENF o bisneto de Oscar Niemeyer, acompanhado de equipe do escritório 100 
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de arquitetura, quando foi realizada reunião com os mesmos, tratando de possibilidade de 101 

projetos futuros, além de visita ao Centro de Convenções, Espaço da Ciência e Hospital 102 

Veterinário. Solicitou, em relação à Câmara de Carreira Docente (CCD), que o Prof. 103 

Sérgio indicasse um representante titular e um suplente do CCH para assumirem as 104 

vagas do Prof. Pedro Wladimir do Vale Lyra e da Prof.ª Lana Lage da Gama Lima, 105 

respectivamente. Solicitou, também, ao Prof. Gonçalo que indicasse representantes do 106 

CBB para ocuparem as vagas do Prof. Carlos Eduardo de Rezende (representante de 107 

Professor Titular na CCD) e da Profª Maria Luisa Lopez Alvarez (representante de 108 

Professor Associado na CCD). O Prof. Sérgio disse que irá providenciar. O Prof. 109 

Gonçalo disse que a indicação já está sendo providenciada. O Prof. Amaral relembrou 110 

aos presentes a explanação da tabela de arrecadações, oriundas da FAPERJ, feita na 111 

reunião anterior. Ressaltou a boa captação de recursos obtida no período de 2007 a 112 

2012, mas mostrou preocupação com relação ao ano de 2013. Disse que a captação de 113 

auxílio a projetos decresceu e o cenário para o próximo ano não é bom. Chamou a 114 

atenção para a pouca participação em editais APQ1. Invocou novamente aos Diretores de 115 

Centro que apoiem e cobrem, dentro da medida do possível, a participação dos 116 

laboratórios na submissão de projetos aos editais das agências de fomento. O Prof. 117 

Edson disse que a Universidade deve se candidatar mais aos editais relacionados ao 118 

APQ1. O Prof. Amaral reiterou dizendo que o mérito tem a ver com a demanda. Pediu 119 

que fossem enviadas propostas, com novas ideias, para serem colocadas no Conselho 120 

Superior da FAPERJ. O Prof. Edson disse que alguns editais institucionais estão sendo 121 

contemplados com frequência. O Prof. Amaral pediu a participação de todos no V 122 

Congresso Fluminense de Iniciação Científica e Tecnológica (CONFICT). Disse que este 123 

ano houve um número recorde de participantes, cerca de 1650 inscritos. O Reitor 124 

ressaltou a importância da presença dos orientadores no evento. Disse que transcorreu 125 

tudo bem durante a realização da semana de Colação de Grau e a mesma foi muito 126 

bonita. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 127 

17 horas e 35 minutos. 128 
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Prof. Silvério de Paiva Freitas                                      Daliane da Mata Almeida 131 
Reitor                                                              Secretária ad hoc 132 
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