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  1 

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

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

da Reitoria, às 14 horas e 20 minutos, a quadringentésima vigésima quinta reunião 6 

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

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

Freitas – 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; Profª Ana 10 

Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Alcimar das Chagas Ribeiro – Pró-11 

Reitor, em exercício, de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Gonçalo Apolinário de 12 

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

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

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

Gabinete; Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral; Sr. Antonio Constantino de 16 

Campos – Diretor Geral de Administração; Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor da 17 

Prefeitura da UENF; Prof. Vanildo Silveira – Diretor de Informação e Comunicação; Prof. 18 

Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário, Prof. Ronaldo Pinheiro da 19 

Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Prof. Carlos Jorge Logullo de Oliveira 20 

– Assessor de Assuntos Internacionais e Institucionais; Srª Daliane da Mata Almeida – 21 

Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Colação de grau em separado; 2- 22 

Aprovação da ata 424; 3- Conjuntura atual da UENF; 4- Assuntos diversos. Passando ao 23 

item 1, foi realizada a Colação de Grau em separado dos seguintes formandos: Josle 24 

França – Ciências Sociais; Luciana Cristina de Campos Barbosa – Ciências Sociais; 25 

Alanna Medeiros Botelho – Bacharelado em Ciências Biológicas; Emilane Pinheiro da 26 

Cruz Lima – Bacharelado em Ciências Biológicas; Ana Paula Antônio Dantier Soares – 27 

Licenciatura em Química; Camila da Silva Martins Campos – Engenharia de Produção; 28 

Juliana Barcelos Cordeiro – Engenharia de Produção; Manoel José da Silva Coelho – 29 

Engenharia Metalúrgica e de Materiais; Rafael Maia Barbosa Pereira – Engenharia de 30 

Exploração e Produção de Petróleo. O Reitor parabenizou os formandos, desejando-lhes 31 

sucesso na vida pessoal e profissional. Passando ao item 2, o Reitor colocou em 32 

apreciação a minuta da ata 424, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 33 

3, o Reitor fez um resumo e atualizou as informações a respeito da discussão em torno 34 
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do Regime de Dedicação Exclusiva - DE. Pediu aos Diretores de Centro que relatassem 35 

as sugestões coletadas em seus Centros. O Prof. Gonçalo disse que, em seu Centro, 36 

houve algumas sugestões interessantes. Citou as sugestões dos laboratórios: i) o 37 

Laboratório de Química e Funções de Proteínas e Peptídeos - LQFPP concordou com a 38 

minuta, já que não há opção de aprovação da mesma sem a inclusão da flexibilização. 39 

Sugeriu que no Artigo 7º, Parágrafo 2º, fosse reduzido de 15% (quinze por cento) para 40 

10% (dez por cento) o percentual de docentes em Regime de Trabalho de Tempo Parcial 41 

e que o termo “do quadro total de professores...” fosse reescrito como “do quadro atual de 42 

professores...”. Sugeriu, também, uma maior clareza a respeito do impedimento total de 43 

migração de professores entre os Regimes de Trabalho. Sugeriu ainda que as vagas para 44 

o Regime de Tempo Parcial, já que são para resolver problemas excepcionais, sejam 45 

preenchidas por meio do regime celetista; ii) o Laboratório de Biologia Celular e Tecidual - 46 

LBCT apoiou a minuta, mas, também, sugeriu a redução do percentual de docentes em 47 

Tempo Parcial para 10% (dez por cento) e mostrou preocupação com relação a migração 48 

dos Regimes de Trabalho. Pediu também que não seja decisão só do laboratório a 49 

contratação de docentes em Regime de Tempo Parcial; iii) o Laboratório de Fisiologia e 50 

Bioquímica de Microorganismos - LFBM concordou com a minuta, propondo apenas a 51 

redução do número de parcelas para o pagamento do Adicional de Dedicação Exclusiva; 52 

iv) o Laboratório de Ciências Ambientais - LCA e o Laboratório de Biologia do 53 

Reconhecer - LBR sugeriram que os assuntos Dedicação Exclusiva e flexibilização do 54 

regime de trabalho sejam tratados em minutas separadas; v) o Laboratório de 55 

Biotecnologia - LBT também sugeriu que o assunto seja tratado em separado. O Prof. 56 

Edson explicou que a contratação através do regime celetista não é mais permitida pela 57 

Lei Estadual. O Prof. Henrique informou que, em seu Centro, as dúvidas estão no 58 

Regime de Tempo Parcial. Disse que alguns não acham necessária a criação do mesmo 59 

enquanto outros acham que a questão deveria ser tratada em minutas separadas. Disse 60 

também que alguns propuseram um número menor de parcelas para o pagamento do 61 

Adicional de Dedicação Exclusiva. O Reitor disse que está sendo buscada a similaridade 62 

com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ. Disse, também, que tem se 63 

tentado achar um ponto de equilíbrio. O Prof. Gonçalo enfatizou a importância da 64 

divulgação das informações concernentes à minuta de DE, que está em elaboração. 65 

Disse, também, que deveria ser solicitado um parecer da Assessoria Jurídica – ASJUR, a 66 

respeito da necessidade de implantação de um regime sem Dedicação Exclusiva. O 67 

http://www.uenf.br/Uenf/Pages/CBB/?&modelo=1&cod_pag=2140&tabela=&np=Qu%C3%83%C2%ADmica+e+Fun%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%B5es+de+Prote%C3%83%C2%ADnas+e+Pept%C3%83%C2%ADdeos&nc=Laborat%C3%83%C2%B3rios&buscaEdicao=&grupo=CBB&p=ChromeHTML%5CShell%5COpen%5CCommand
http://www.uenf.br/Uenf/Pages/CBB/?&modelo=1&cod_pag=2136&tabela=&np=Biologia+Celular+e+Tecidual&nc=Laborat%C3%83%C2%B3rios&buscaEdicao=&grupo=CBB&p=ChromeHTMLShellOpenCommand
http://www.uenf.br/Uenf/Pages/CBB/?&modelo=1&cod_pag=2138&tabela=&np=Fisiologia+e+Bioqu%C3%83%C2%ADmica+de+Microrganismos&nc=Laborat%C3%83%C2%B3rios&buscaEdicao=&grupo=CBB&p=ChromeHTML%5CShell%5COpen%5CCommand
http://www.uenf.br/Uenf/Pages/CBB/?&modelo=1&cod_pag=2138&tabela=&np=Fisiologia+e+Bioqu%C3%83%C2%ADmica+de+Microrganismos&nc=Laborat%C3%83%C2%B3rios&buscaEdicao=&grupo=CBB&p=ChromeHTML%5CShell%5COpen%5CCommand
http://www.uenf.br/Uenf/Pages/CBB/LCA/
http://www.uenf.br/Uenf/Pages/CBB/LBR/
http://www.uenf.br/Uenf/Pages/CBB/LBR/
http://www.uenf.br/Uenf/Pages/CBB/LBT/
http://www.uenf.br/Uenf/Pages/CBB/LBT/
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Reitor disse que os membros do Colegiado são sempre recebidos e que logicamente as 68 

informações sempre serão prestadas. O Prof. Gonçalo perguntou se foi imposição do 69 

Governo a flexibilização da DE. O Reitor disse que sim. O Prof. Gonçalo disse que 70 

levaria esta informação ao Centro. O Prof. Sérgio relatou que no CCH surgiu dúvida se o 71 

Adicional de Dedicação Exclusiva serviria de base para o cálculo do terço constitucional 72 

de férias e do décimo terceiro salário dos docentes. O Prof. Manuel esclareceu a dúvida, 73 

citada pelo Prof. Sérgio, lendo o Artigo 4º da minuta. O Prof. Sérgio disse que foi 74 

sugerido que a contratação dos docentes em Regime de Tempo Parcial fosse feita 75 

através de contrato. O Reitor informou que este tipo de contratação não era permitido 76 

pela Lei Estadual. O Sr. Constantino ressaltou o progresso na atuação dos Diretores de 77 

Centro nas suas respectivas bases. Disse que houve bom diálogo, com resultados 78 

palpáveis e positivos. Salientou que a consulta ao jurídico, a respeito da necessidade ou 79 

não da flexibilização do regime de trabalho, deve ser acompanhada de dados que 80 

refletem a realidade da Universidade. Enfatizou as dezenas de disciplinas que não 81 

dispõem de docentes no regime de DE. Disse também que a proposta de contratação 82 

temporária de professores seria a criação de uma categoria vulnerável. O Reitor disse 83 

que recebeu do Prof. Edmilson uma relação dos pontos críticos citados em seu Centro. 84 

Pediu aos demais Diretores que também encaminhem suas contribuições. Passando ao 85 

item 4, o Prof. Henrique perguntou se o “Nada Consta do Setor de Patrimônio” deveria 86 

ser solicitado também aos servidores que não tivessem bens patrimoniais sob sua 87 

responsabilidade. O Reitor disse que deveria ser solicitado a todos. O Prof. Henrique 88 

pediu que fosse encaminhado para os Centros o parecer da Assessoria Jurídica – ASJUR 89 

a respeito da Alteração de Mandato de Diretores de Centro. O Reitor disse que seria 90 

encaminhado aos Diretores. O Reitor informou que recebeu da FAPERJ a relação dos 91 

nomes dos pesquisadores que estão inadimplentes, por não prestarem contas. O Prof. 92 

Gonçalo pediu que a relação fosse encaminhada ao seu Centro. O Reitor disse que iria 93 

encaminhá-la aos Centros. O Prof. Constantino alertou para que os Diretores de Centro 94 

avisem aos inadimplentes. O Prof. Rodrigo Caetano comunicou que a nota fiscal 95 

eletrônica é indispensável no momento da prestação de contas à Auditoria. O Reitor 96 

disse que se deve procurar a Diretoria de Informação e Comunicação – DIC, para 97 

esclarecimentos de dúvidas com relação à impressão da nota fiscal. O Prof. Vanildo 98 

distribuiu aos presentes a programação de comemoração dos 20 anos da UENF, que 99 

seria divulgada no site da Universidade. Disse que a mesma estava sujeita a alterações. 100 
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O Prof. Gustavo informou que desde o dia 08/07/2013 tem recebido um grupo de alunos 101 

que querem participar das comemorações, fazendo um churrasco na quadra. O Prof. 102 

Gonçalo informou que está sendo organizado um churrasco do CBB no Sindicato dos 103 

Bancários. Disse que a ideia de fazer a festa dentro da Universidade poderia gerar 104 

transtornos. O Prof. Sérgio perguntou se os eventos comemorativos estavam proibidos 105 

na quadra. O Prof. Gustavo disse que não estavam proibidos, mas que para serem 106 

realizados havia uma série de exigências. O Prof. Constantino questionou a quantidade 107 

de dias comemorativos com eventos de pouca repercussão. O Prof. Vanildo disse que 108 

cada programação atingirá um público específico, não havendo a necessidade dos 109 

representantes da Reitoria estarem presentes a todo o momento. A Profª Ana Beatriz 110 

informou que o Sindicato dos Bancários cedeu o espaço para a realização do churrasco. 111 

Disse que se pretende fazer um churrasco para 250 pessoas. Esclareceu que será 112 

necessário arrecadar, até o dia 30/07/2013, o equivalente a R$ 2.500,00 (dois mil e 113 

quinhentos reais). Pediu aos Diretores de Centro que colaborassem, ficando 114 

responsáveis pela venda de pelo menos 20 convites. Disse que cada convite custará R$ 115 

30,00 (trinta reais). Informou também que o convite não incluirá a bebida. O Reitor 116 

perguntou aos Diretores de Centro se estavam de acordo. Todos concordaram. O Prof. 117 

Gustavo Xavier comunicou que as letras para o obelisco, a base para a colocação da 118 

placa comemorativa e a maquete da Universidade já estavam prontas. Disse que a 119 

construção do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Animais Selvagens - NEPAS já estava 120 

em andamento e a iluminação da área em torno do prédio da Reitoria e do CCH já 121 

estavam concluídas. Informou que a empresa Jotesse e Mendes Construções Ltda. 122 

ganhou a licitação que foi feita para atender ao pedido de tomadas e interruptores para o 123 

CCH. O Prof. Gonçalo solicitou o aumento de linhas telefônicas abertas para 124 

interurbano. Pediu que fosse disponibilizado um número de linhas por laboratório 125 

proporcional ao número de professores. Chamou a atenção para o impacto que certas 126 

obras têm causado nas áreas vizinhas, dando como exemplo a obra de colocação das 127 

cercas da Casa Ecológica. O Prof. Gustavo Xavier disse que a obra já havia sido 128 

suspensa. O Prof. Gonçalo inquiriu do Prof. Gustavo Xavier a respeito da licitação feita a 129 

pedido do CBB. O Reitor explicou que a maioria das licitações estava pendente devido 130 

ao contingenciamento de recursos ocorrido neste ano. O Prof. Gustavo Xavier ressaltou 131 

que, em termos elétricos, a ampliação tem projeto executivo pronto para todos os prédios, 132 

exceto os anexos. Disse que a ampliação elétrica está pronta, mas não pôde ser atendida 133 
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pela Diretoria Geral de Administração – DGA, por falta de recursos. Informou que o 134 

projeto executivo das subestações também está pronto. Ressaltou a falta de pessoal na 135 

parte de telefonia. O Reitor disse que a questão da contratação de funcionários está 136 

sendo levada ao Governo. O Prof. Sérgio propôs a inclusão de um show de talentos na 137 

grade de programação dos 20 anos da UENF. O Prof. Edmilson informou que na 138 

semana passada esteve em reunião com representantes do Exército, na qual houve 139 

evolução nos entendimentos com relação à questão dos produtos controlados pelo 140 

Órgão. O Prof. Edson informou que em função da reunião do COLEX, ocorrida no dia 141 

09/07/2013, foi encaminhado aos membros do Colegiado um arrazoado a respeito da 142 

criação da Diretoria de Assuntos Internacionais e Institucionais. Pediu que este assunto 143 

voltasse a ser debatido no próximo COLEX. Nada mais havendo a tratar, o Reitor 144 

agradeceu a todos e encerrou a reunião às 18h e 20 min. 145 

 146 

 147 

 148 

Prof. Silvério de Paiva Freitas                                      Daliane da Mata Almeida 149 
                 Reitor                                                                  Secretária ad hoc 150 
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