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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e treze, foi realizada, na sala de 5 

reuniões da Reitoria, às 14 horas e 15 minutos, a quadringentésima vigésima terceira 6 

reunião ordinária do Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense 7 

Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes conselheiros: Prof. Edson Corrêa 8 

da Silva – Vice-Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Antônio Teixeira do Amaral Júnior - 9 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de 10 

Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 11 

Comunitários; Prof. Milton Masahiko Nakashiro – Diretor em exercício do CBB; Prof. 12 

Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Antônio Gesualdi Júnior – Diretor em 13 

exercício 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, Srª Daliane da Mata Almeida – Secretária ad hoc. Tratou-19 

se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 422; 2- Criação da Diretoria de Assuntos 20 

Internacionais e Institucionais; 3- Constituição da CIPA; 4- Conjuntura atual da UENF; 5- 21 

Assuntos diversos. Passando ao item 1, o Prof. Edson colocou em apreciação a minuta 22 

da ata 422, sendo aprovada com duas abstenções. Passando ao item 2, o Prof. 23 

Edson salientou a importância da interinstitucionalização no Brasil e no mundo. Disse 24 

que a tarefa de construção da Diretoria de Assuntos Internacionais e Institucionais 25 

começou com a criação da Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais – 26 

ASSAII e com a pressão resultante do programa Ciência sem Fronteiras. Disse, também, 27 

que em estreita cooperação com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação – 28 

PROPPG, por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da UENF 29 

- PIBIC e a Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, o setor foi se estruturando e 30 

avançando. Lembrou a contemplação da ASSAII em dois editais lançados pela Fundação 31 

de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ. Relatou que, com o 32 

recurso oriundo do primeiro edital, foi possível fazer as instalações físicas para a 33 

Assessoria. Reiterou dizendo que, pela demanda, este setor tende a avançar. Lembrou 34 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - 28013-602 
Tel.: (22) 2739–7003 - Fax: (22) 2739-7173 - correio eletrônico: reitoria@uenf.br 

 

que no COLEX já havia sido discutida a necessidade de reestruturação do setor e a 35 

apresentação ao Colegiado de proposta para viabilizá-la. Fez a leitura da minuta proposta 36 

e disse que, depois de avaliada, a mesma será encaminhada a Assessoria Jurídica da 37 

Universidade e, posteriormente, ao Conselho Universitário. O Prof. Reginaldo fez 38 

algumas ressalvas com relação à proposta apresentada. Sugeriu que fosse inserida a 39 

questão de apoio logístico aos alunos, desde o momento da inscrição no programa, 40 

citando a dificuldade que os alunos enfrentam ao fazer os intercâmbios. Lembrou também 41 

a questão de patentes. O Prof. Edson agradeceu as sugestões e lembrou que o texto 42 

apresentado era apenas uma minuta de resolução para criação da Diretoria. O Prof. 43 

Gustavo Xavier chamou a atenção para o artigo 2º, que trata da “Diretoria de Assuntos 44 

Internacionais e Institucionais”. Indagou se a alusão, na última linha do parágrafo, era só 45 

com relação aos estudantes. O Prof. Edson respondeu que englobava também os 46 

professores e técnicos. O Prof. Edmilson sugeriu que fosse colocada de forma explícita: 47 

estudantes, professores e técnicos. A Profª Ana Beatriz relatou que a dificuldade 48 

enfrentada pelos alunos ocorre devido à falta de comunicação dos mesmos com os seus 49 

orientadores. O Prof. Edson citou como exemplos de atividades da Diretoria a recepção 50 

ao professor visitante e as visitas às Universidades. O Prof. Vanildo destacou a questão 51 

do incentivo que deve ser dado ao professor, para que ele saia para intercâmbios a cada 52 

três ou quatro anos. Sugeriu que no artigo 4º, que trata da “Organização e Constituição”, 53 

fossem determinadas as competências das gerências citadas. Disse que poderia haver 54 

um detalhamento dos cargos. O Prof. Rodrigo Caetano disse que seriam necessárias 55 

apenas às atribuições gerais, com os detalhamentos presentes apenas na elaboração do 56 

Regimento Interno. O Prof. Edson disse que seriam estabelecidas algumas 57 

especificações para cada uma das estruturas citadas no artigo 6º, que trata “Da 58 

Estrutura”. Disse que a minuta será aperfeiçoada com as devidas sugestões e trazida 59 

para apreciação deste Colegiado. Passando ao item 3, o Prof. Edson comunicou que 60 

havia recebido, apenas do CCT e do CCTA, as indicações dos nomes para a composição 61 

da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA. Leu os nomes dos indicados: 62 

José Renato de Freitas e Maristela de Lima Dias (CCT); Fausto Paes de Carvalho e 63 

Herval Martinho Ferreira (CCTA). Pediu aos demais Diretores de Centro que 64 

providenciem suas indicações. Passando ao item 4, o Prof. Edson fez uma longa 65 

explanação a respeito da conjuntura atual da UENF. Esmiuçou o que vem sendo feito 66 

desde 2010, com relação às reivindicações dos docentes e dos técnicos. Informou que 67 
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estamos tentando agendamento de reunião com a Secretaria de Ciência e Tecnologia - 68 

SECT e com a Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG. Informou que a Reitoria 69 

lançou uma nota esclarecendo à comunidade o que estava sendo trabalhado em relação 70 

à questão da Dedicação Exclusiva (DE). Disse que, a priori, foi elaborada uma minuta. 71 

Relatou que, por estar ainda em elaboração, a minuta foi apresentada ao COLEX e a 72 

representantes da Associação dos Docentes da Universidade Estadual do Norte 73 

Fluminense – ADUENF. Disse que a minuta havia sido discutida também na Assessoria 74 

Jurídica. Ressaltou os dois componentes básicos da mesma: pagamento da DE e 75 

possibilidade de criação de regime de tempo parcial. Disse que foi organizada uma 76 

proposta bem estruturada. Esclareceu que a proposta de tempo parcial é 77 

academicamente pertinente, que poderá ou não ser acolhida. Disse também que a 78 

flexibilização do regime seria feita com a inserção do tempo parcial de 20h, não havendo 79 

proposta de regime 40h sem DE. Disse que, com relação à regularização do pagamento 80 

da DE, a solução encontrada seria o pagamento dos 65% dividido em quatro parcelas. O 81 

Prof. Manuel disse que estava sendo proposto, nesta minuta, o pagamento de quatro 82 

parcelas consecutivas e cumulativas de 16,25%. Disse também que o docente somente 83 

poderia mudar do regime de 20h para 40h, ou vice-versa, por meio de aprovação em 84 

concurso. Disse que a minuta elaborada será encaminhada aos Diretores de Centro. O 85 

Prof. Edson solicitou que os Diretores de Centro levem as informações contidas na 86 

minuta aos chefes de laboratório, para que os professores apresentem ideias e subsídios. 87 

Enfatizou a importância de esclarecimentos aos demais. O Prof. Manuel colocou-se à 88 

disposição para esclarecimentos nos Conselhos de Centro. O Prof. Amaral enfatizou a 89 

importância da presença do Prof. Manuel nas reuniões dos Conselhos de Centro. Disse 90 

que seria uma forma de levar maiores informações e esclarecimentos. Nada mais 91 

havendo a tratar, o Prof. Edson agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16h e 30 min. 92 
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Prof. Edson Corrêa da Silva                                          Daliane da Mata Almeida 95 
             Vice-Reitor                                                              Secretária ad hoc 96 
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