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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

Aos trinta 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 sétima 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 da 11 

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

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

Gesualdi Júnior – Diretor em exercício do CCTA; Prof. Sérgio Arruda de Moura - Diretor 14 

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. Ronaldo 17 

Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Prof. Reginaldo da Silva 18 

Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Srª Daliane da Mata Almeida – Secretária ad hoc. 19 

Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 426; 2- Conjuntura atual da UENF; 3- 20 

Listagem de equipamentos multiusuários; 4- Assuntos diversos. O Reitor agradeceu a 21 

presença de todos. Passando ao item 1, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata 22 

426, sendo aprovada com duas abstenções. Passando ao item 2, o Reitor agradeceu 23 

o empenho de cada membro do Colegiado Executivo (COLEX) durante as discussões 24 

referentes à minuta de Dedicação Exclusiva (DE). Disse que a Instituição é capaz de 25 

avaliar e julgar seus passos futuros e que tem a certeza que a flexibilização trará avanços 26 

para a Universidade. Lembrou que a minuta aprovada no Conselho Universitário 27 

(CONSUNI) ainda será apresentada ao Governo do Estado e à Assembleia Legislativa do 28 

Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), mas ressaltou que a Instituição já cumpriu sua tarefa. 29 

Salientou que os votos favoráveis à minuta foram muito representativos e que foi dada a 30 

oportunidade de cada membro representar sua categoria. O Prof. Edmilson parabenizou 31 

a todos e principalmente aos Diretores de Centro. Disse que a instituição deve estar com 32 

a atenção voltada para os próximos passos da negociação com o Governo. O Prof. 33 

Ronaldo Paranhos disse que a Reitoria saberá encaminhar a negociação. Disse que o 34 
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momento de discussão em torno da minuta deve ser aproveitado para a reorientação dos 35 

trabalhos, incorporação das atividades e reflexão. Ressaltou a importância do 36 

planejamento estratégico da Universidade. O Prof. Reginaldo disse que a questão do 37 

tempo parcial (20 horas) para os docentes deverá ser trabalhada com cuidado e 38 

tranquilidade. O Prof. Amaral parabenizou a equipe e lembrou o longo período de 39 

negociação com o Governo. O Prof. Paulo Nagipe disse que a Universidade está numa 40 

era de mudanças. Disse acreditar que o Regime de Trabalho de Tempo Parcial (20 horas) 41 

dará certo. Disse, ainda, que concorda com a importância de focarmos o planejamento 42 

estratégico, principalmente o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Informou que 43 

seminários de extensão estarão sendo realizados pela PROEX. Informou que no dia 44 

01/08/2013, no CCH, será feita uma discussão sobre a extensão e apresentação de 45 

vários projetos. Informou, também, que no dia 03/08/2013, das 8h às 17h, terá início o 46 

primeiro curso Lato Sensu “Especialização de Petróleo e Gás”, com duração de um ano e 47 

oito meses. Informou que já havia duzentos e cinquenta candidatos inscritos e que a aula 48 

de abertura será dia 03/08/2013, às 10h, no CCT. Agradeceu a todos e a Reitoria pelas 49 

condições de trabalho. O Sr. Constantino disse que a Universidade teve dois grandes 50 

momentos nestes vinte anos de existência: o primeiro foi à emancipação e o segundo a 51 

decisão tomada pelo CONSUNI no dia 26/07/2013. Ressaltou que a contratação de 52 

docentes em regime de trabalho de Tempo Parcial (20 horas) dependerá dos laboratórios. 53 

Passando ao item 3, o Prof. Amaral distribuiu aos conselheiros uma lista de 54 

equipamentos que haviam sido solicitados pelos Centros. Pediu aos Diretores que 55 

fizessem uma verificação daquilo que já havia sido adquirido e do que ainda é necessário 56 

em seus Centros. O Prof. Gonçalo disse que até agosto será elaborada pelos 57 

laboratórios uma listagem atualizada dos equipamentos. Citou os itens que já foram 58 

adquiridos: i) Equipamento para Ressonância Magnética Nuclear; ii) Espectrômetro de 59 

massas para proteômica; iii) MiSeq Personal Sequencing System – Sequenciador de 60 

DNA; iv) Microscópio Eletrônico de Transmissão. Salientou que o “Equipamento para 61 

Ressonância Magnética Nuclear” foi adquirido com recursos da FAPERJ. O Prof. Amaral 62 

pediu aos Diretores de Centro que elaborassem, o mais rápido possível, uma listagem 63 

atualizada para ser apresenta ao COLEX. Passando ao item 4, o Reitor comunicou que 64 

diversos setores da Universidade estavam entrando em contato com a Reitoria para 65 

saber se haveria recesso na próxima segunda-feira, dia 05/08/2013, em função do feriado 66 

municipal do dia 06/08/13. Consultados, os membros do Colegiado concordaram que seja 67 
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decretado ponto facultativo no dia 05 de agosto. O Reitor passou a palavra ao Sr. 68 

Constantino, que leu e comentou sobre o conteúdo da CI UENF/DGA nº 231/2013, que 69 

trata de “Registro de embarcações e habilitação de condutores”. O Reitor disse se tratar 70 

de uma questão complexa. Pediu ao Prof. Gonçalo que externasse suas sugestões. O 71 

Prof. Gonçalo disse que a questão do registro das embarcações deveria ser resolvida 72 

pela Prefeitura do Campus. Considerou, em relação à habilitação dos condutores das 73 

embarcações, que a Universidade poderia pagar um curso para capacitá-los para a 74 

função. O Reitor pediu ao Prof. Gonçalo que procurasse saber o valor do curso. O Sr. 75 

Constantino sugeriu que os Diretores do CBB e do CCTA se reunissem com o Prefeito 76 

do Campus na busca de soluções para o problema. O Reitor disse que analisaremos a 77 

possibilidade de pagar a realização do curso, pois a situação deve ser regularizada. O 78 

Prof. Reginaldo comunicou o evento “Café com Ciência”, que será realizado no dia 79 

14/08/2013, pela manhã, no Hospital Veterinário. Disse que na oportunidade serão 80 

abordados temas relacionados à cardiologia, oftalmologia e taxidermia. Considerou 81 

salutar a presença da Administração da Universidade no evento. O Prof. Edmilson 82 

informou que no dia 01/08/2013, às 14h, o Prefeito de Macaé estará visitando o LENEP. 83 

Considerou importante a presença de um representante da Reitoria na ocasião. O Prof. 84 

Amaral informou que representou o Reitor em evento realizado pela Câmara Municipal 85 

de Campos dos Goytacazes, no dia 29/08/2013, e que lá estavam presentes os Diretores 86 

da Faculdade de Medicina de Campos e da Universidade Federal Fluminense, entre 87 

outros. Disse que foi discutida a viabilidade de disponibilização das teses para consulta. 88 

Contou que deixou claro o interesse de participação da Universidade. O Reitor disse que 89 

a Universidade deve participar da iniciativa de divulgação de seu acervo acadêmico. O 90 

Sr. Constantino chamou a atenção para os preparativos do aniversário de 20 anos da 91 

Instituição. Disse que seria interessante a presença de pelo menos um representante 92 

qualificado para a homenagem dos três ícones da Universidade: Leonel Brizola, Darcy 93 

Ribeiro e Oscar Niemeyer. O Reitor informou que a Reitoria estava tendo dificuldades de 94 

contato com familiares do ex-governador Leonel Brizola. O Prof. Paulo Nagipe lembrou 95 

aos Conselheiros que a “unidade demonstrativa de dejetos de suíno transformados em 96 

energia elétrica” já estava em fase de conclusão. Convidou os conselheiros a visitarem o 97 

assentamento, cuja área foi doada à Universidade pelo INCRA. O Prof. Sérgio informou 98 

que recebeu uma solicitação dos estudantes de Agronomia para o uso de cinco salas do 99 

prédio E1, no período de 9 a 15 de setembro, para o 56º Congresso Nacional dos 100 
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Estudantes de Agronomia (CONEA). O Reitor disse que a Prefeitura do Campus já está 101 

atenta a questão da segurança do evento. Disse ter certeza da responsabilidade do grupo 102 

que está organizando o evento e que acredita na excelência do congresso. Nada mais 103 

havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16h e 25 min. 104 
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Prof. Silvério de Paiva Freitas                                      Daliane da Mata Almeida 107 
Reitor                                                              Secretária ad hoc 108 
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