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  1 

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

Aos nove dias do mês de julho de dois mil e treze, foi realizada, na sala de reuniões da 5 

Reitoria, às 14 horas e 15 minutos, a quadringentésima vigésima quarta reunião ordinária 6 

do 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 – 11 

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

Filho – Diretor do CBB; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Henrique 13 

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

Compareceram como convidados: Prof. Manuel Vazquez Vidal Júnior – Chefe de 15 

Gabinete; Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral; Prof. Gustavo de Castro 16 

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

Comunicação; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Prof. 18 

Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Prof. Carlos 19 

Jorge Logullo de Oliveira – Assessor de Assuntos Internacionais e Institucionais; Sr. José 20 

Fernando Abreu Almeida – Gerente de Recursos Humanos; Sr.ª Daliane da Mata Almeida 21 

– Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 423; 2- Conjuntura 22 

atual da UENF; 3- Assuntos diversos. Passando ao item 1, o Reitor agradeceu a 23 

presença de todos e informou que o Sr. Antonio Constantino estará ausente da reunião 24 

em função de problemas de saúde na família. O Reitor colocou em apreciação a minuta 25 

da ata 423, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 2, o Reitor atualizou 26 

as informações a respeito da minuta de Dedicação Exclusiva (DE). Disse que é preciso 27 

dar resposta à comunidade acadêmica. Informou que tem se tentado agendamento com a 28 

Secretaria de Ciência e Tecnologia – SECT e com a Secretaria de Estado de 29 

Planejamento e Gestão – SEPLAG. Iniciou a discussão da minuta de DE, dizendo que a 30 

ajuda de todos era importante, pois a mesma é importante para a coletividade. Inquiriu, 31 

dos presentes as sugestões coletadas. O Prof. Edson disse que a Reitoria está 32 

cumprindo o papel de interlocutora da comunidade UENF. Disse que, o que a 33 

Universidade decidir, a Reitoria levará ao Governo. O Prof. Reginaldo informou que a 34 
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minuta foi muito discutida em seu laboratório. Comentou que foi sugerido, para o Artigo 35 

7º, que se fizesse uma redação mais aportuguesada para não dar margem a uma dúbia 36 

interpretação referente à aposentadoria. Citou também as dúvidas surgidas em seu 37 

Centro, com relação aos direitos e deveres atribuídos ao regime de tempo parcial. O Prof. 38 

Edson disse que o Artigo 4º trazia esclarecimentos às dúvidas citadas. O Prof. Gonçalo 39 

disse que apresentou a minuta em seu Centro, deixando claro que o objetivo era a coleta 40 

de contribuições. Disse que existem algumas dúvidas com relação à proposta da 41 

Secretaria e a proposta que a instituição apresentava. Complementou dizendo que eram 42 

necessários esclarecimentos sobre as razões da exigência de criação de quadro de 43 

professores não DE na UENF. Perguntou se isso é uma exigência legal para que o 44 

pagamento do ADE seja viabilizado. O Prof. Henrique disse que em reunião dos quatro 45 

Diretores de Centro foi formulada uma proposta de um Conselho Universitário - 46 

CONSUNI extraordinário, para a apreciação de três questões: minuta da DE; tabela de 47 

correção da distorção; e correção salarial de 32,7%, já que os respectivos itens foram 48 

aprovados no orçamento de 2014. O Reitor disse que sugestões são bem vindas. O Prof. 49 

Edmilson relatou que o Prof. Edson e o Prof. Manuel participaram de reunião no 50 

Conselho de Centro do CCT. Disse que os laboratórios enfatizaram que a questão do 51 

pagamento do adicional de DE e o regime de tempo parcial deveriam ser discutidos em 52 

momentos diferentes. Disse, também, que foi sugerida a supressão dos Artigos 7º e 8º, 53 

bem como a expressão “... e do regime de tempo parcial” do Artigo 9º. O Prof. Amaral 54 

ressaltou que, quando a minuta foi apresentada ao COLEX, havia uma visão otimista, 55 

onde as questões enfrentadas pelas engenharias seriam sanadas. Finalizou dizendo que 56 

a discussão é importante, pois a Universidade avançou no aspecto da autoleitura, da 57 

introspecção do que realmente é. O Prof. Sérgio disse que encaminhou a minuta aos 58 

chefes de laboratórios, pedindo que trouxessem propostas. Disse que houve uma ou 59 

outra crítica com relação ao tempo parcial. Disse, ainda, que pediu aos chefes de 60 

laboratórios que formulassem um documento, em tópicos, com as opiniões apresentadas. 61 

Pediu também que fossem encaminhadas soluções para os pontos que forem criticados. 62 

Concluiu dizendo que pediu ao seu Centro que pense nos interesses da Universidade 63 

como um todo. O Prof. Vanildo disse que tem percebido, em seu laboratório, que não há 64 

uma ideia contrária à proposta de tempo parcial, mas o porquê da mesma estar sendo 65 

discutida junto a DE. O Prof. Edson disse que a proposta do tempo parcial é uma 66 

sugestão para a aceitação da negociação. O Prof. Paranhos sugeriu que fosse pedido 67 
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um parecer jurídico da SECT, a respeito da minuta. Disse que este parecer poderia ser de 68 

grande ajuda. O Prof. Edson disse que este parecer já havia sido solicitado e, até aquele 69 

momento, ainda não tinham obtido resposta. O Reitor disse que a Assessoria Jurídica da 70 

Universidade – ASJUR também havia sido consultada. O Prof. Paranhos reiterou 71 

dizendo que opiniões jurídicas da ASJUR, SECT e/ou SEPLAG poderiam ajudar no 72 

CONSUNI. O Reitor enfatizou que desde o início tem-se pedido o parecer da SECT e 73 

SEPLAG, mas que ainda não obteve resposta. Passando ao item 3, o Reitor colocou 74 

para conhecimento o Processo E-26/009/1651//2013, que trata do Decreto n.º 44.100, de 75 

08/03/2013, referente à elaboração periódica de escalas de férias (Of. PGE/CGSI 76 

08/2013). Pediu ao Sr. José Fernando que relatasse o processo citado. O Sr. José 77 

Fernando disse que se tratava de um Decreto baixado pelo Governo, para que não 78 

houvesse acúmulo de férias por mais de dois períodos. Explicou que, de acordo com o 79 

decreto, após a aquisição do segundo período de férias, em acumulação com outro 80 

adquirido anteriormente, a Administração fixaria o gozo das férias, incluindo o servidor na 81 

próxima escala semestral (setembro a janeiro). O Prof. Edson inquiriu do Sr. José 82 

Fernando como ficaria a situação em que as férias fixadas pela Administração 83 

coincidissem com o período letivo. O Sr. José Fernando disse que foi solicitado um 84 

parecer da Assessoria Jurídica – ASJUR e a mesma sugeriu que se harmonizasse o 85 

calendário de férias (setembro a janeiro) da Universidade. Complementou dizendo que 86 

poderia ser organizada uma escala de férias que não ferisse as atividades acadêmicas. O 87 

Prof. Henrique pediu que o Decreto fosse encaminhado ao seu Centro. O Reitor 88 

finalizou o assunto pedindo ao Sr. José Fernando que encaminhasse o Decreto, através 89 

de uma circular, aos Diretores de Centros. O Reitor citou a indicação dos nomes para 90 

compor a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, feita pelo CCH. Os 91 

nomes indicados foram: Luiz Carlos dos Santos Pires e Evacyra Viana Peixoto. O Prof. 92 

Gonçalo disse que, em seu Centro, foram indicados: Sr.ª Telma Ferreira Costa Aguiar e 93 

Prof. Álvaro Fabrício Lopes Rios. O Reitor comunicou o recebimento de uma 94 

correspondência, enviada pela Fundação Conrado Wessel. Leu a carta recebida, com 95 

solicitação de encaminhamento de nomes para o Prêmio FCW 2013 em Ciência, Cultura 96 

e Medicina. Disse que seriam enviadas cópias da correspondência para os Centros e 97 

pediu aos Diretores que fizessem suas sugestões. O Reitor relatou sua visita à Coreia do 98 

Sul, quando da Missão Internacional da Associação Brasileira dos Reitores Estaduais e 99 

Municipais – ABRUEM. Citou as diversas Universidades que foram visitadas: Korea 100 
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University, Postech University, Sogang University, University Nacional Seoul (SNU), 101 

University of Science and Technology (UST), Ewha Womans University (voltada para o 102 

ensino feminino), entre outras. Disse que a recepção foi muito boa. Ressaltou a 103 

organização quanto à programação e aos horários estipulados. Disse que as 104 

universidades da Coréia estão ávidas por contato com as demais universidades do 105 

mundo, inclusive a UENF. Contou que as universidades coreanas estão receptivas aos 106 

estudantes do programa Ciência sem Fronteiras. Disse que, em coversa com 107 

pesquisadores, os mesmos demonstraram interesse em mandar estudantes para o Brasil. 108 

Disse também que, para receber estes discentes, a UENF precisaria ter aulas de 109 

graduação ministradas também em inglês. Ressaltou o avanço nos estudos tecnológicos 110 

das universidades visitadas. O Prof. Paranhos complementou dizendo que cada 111 

universidade tem seu Instituto ou Centro de Ciência e Tecnologia, onde a 112 

multidisciplinaridade é levada ao máximo. Disse que seria interessante se pensar na 113 

criação de um ou dois núcleos ou Centros de Convergência de Tecnologia na UENF, de 114 

forma a se construir um núcleo de multidisciplinaridade. O Reitor disse que as empresas 115 

são grandes parceiras das universidades coreanas. Contou, ainda, que a recepção dos 116 

coreanos aos estudantes brasileiros é feita de forma acolhedora. Relatou que os 117 

estudantes brasileiros tem se adaptado com facilidade. Informou que os pesquisadores 118 

da UENF, caso tenham interesse, devem entrar em contato com o Prof. Carlos Logullo. 119 

Disse, também, que o Prof. Paranhos pode, caso haja interesse, visitar os Centros para 120 

relatar os detalhes da visita às Universidades da Coreia. O Prof. Vanildo sugeriu uma 121 

que uma matéria, com links relativa a esta viagem, fosse colocada no site da UENF. O 122 

Reitor disse que dentro das universidades coreanas há diversas áreas de trabalho que 123 

favorecem o intercâmbio com os pesquisadores. O Prof. Edson disse que seria 124 

importante a prospecção dos pontos fortes da nossa Universidade, pois poderia haver 125 

pontos de interesse comum. O Prof. Carlos Logullo chamou a atenção para o edital 126 

“Doutorado Sanduiche”. Disse que a Soongsil University, cujo foco está nas áreas de 127 

humanas e engenharias, tem interesse em parcerias. O Reitor lembrou aos presentes a 128 

minuta de proposta feita pela Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais – 129 

ASSAII, trazida ao COLEX no dia 25/06/2013. O Prof. Edson informou que foram feitas 130 

as correções sugeridas pelo COLEX. O Prof. Gonçalo salientou a importância da minuta 131 

elaborada e pediu que a mesma fosse encaminhada aos Centros para receber mais 132 

sugestões. O Prof. Paranhos questionou a criação de mais uma Diretoria. Disse que 133 
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talvez fosse mais interessante reforçar as Diretorias existentes. O Prof. Edson enfatizou 134 

a importância da Diretoria em questão. Disse que o trabalho de interinstitucionalização 135 

favorecia também as demais Diretorias. O Prof. Vanildo ressaltou que a Diretoria de 136 

Assuntos Internacionais e Institucionais tem que ter como foco, além dos alunos, os 137 

professores. O Reitor disse que a Universidade foi criada com possibilidade de expansão 138 

de acordo com a demanda. Reiterou a importância da institucionalização e de se 139 

trabalhar a internacionalização. O Prof. Edson salientou que a Assessoria já existia, 140 

estruturada com recursos oriundos de contemplações em editais. Disse que a mudança 141 

de status traria uma melhor organicidade. O Prof. Geraldo Gravina informou que a 142 

Universidade tem cursos com conceito cinco, conforme avaliação da CAPES, e que a 143 

internacionalização colaboraria para atingirem o conceito seis. O Reitor encerrou dizendo 144 

que as reflexões eram benéficas e que este assunto voltaria a ser discutido. Nada mais 145 

havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17h e 40 min. 146 
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Prof. Silvério de Paiva Freitas                                      Daliane da Mata Almeida 150 
                  Reitor                                                                 Secretária ad hoc 151 
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