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   1 

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

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

Reitoria, às 14 horas e 10 minutos, a quadringentésima vigésima nona 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 Junior - 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. 13 

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

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

como convidados: Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral; Sr. Jorge Luiz 16 

Tavares Gioia – Diretor da Prefeitura da UENF, em exercício; Prof. Vanildo Silveira – 17 

Diretor de Informação e Comunicação; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do 18 

Hospital Veterinário; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de 19 

Inovação; Prof. Carlos Jorge Logullo de Oliveira - Assessor de Assuntos Internacionais e 20 

Institucionais; Srª Renata Maria Parente do Couto – Assessora de Orçamento, 21 

Planejamento e Gestão; Srª Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares – Secretária ad 22 

hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 428; 2- Conjuntura atual da UENF; 23 

3- Criação da Diretoria de Assuntos Internacionais e Institucionais; 4- Recursos 24 

descentralizados FAPERJ (Processo E-26/009/2003//2013); 5- Assuntos diversos. 25 

Passando ao item 1, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata 428, sendo 26 

aprovada por unanimidade. Passando ao item 2, o Reitor informou sobre a semana de 27 

comemorações pelo aniversário de 20 anos da UENF, onde um houve um grande 28 

interesse, por parte da imprensa, na cobertura do evento, tendo participado de várias 29 

entrevistas. Destacou a importância da Sessão na Câmara de Vereadores de Campos, 30 

também pelos 20 anos da UENF, que teve uma visibilidade muito grande. Na próxima 31 

sexta-feira será realizada uma audiência pública na UENF, solicitada pelo Deputado 32 

Comte Bittencourt. A audiência será às 10h no Centro de Convenções. Segundo o 33 

Deputado, a audiência tem por objetivo debater a pauta de reivindicações da comunidade 34 
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acadêmica. Disse que é muito importante a participação de todos. O Prof. Henrique 35 

indagou até quando terão que ser justificadas decisões tomadas pelo CONSUNI. O 36 

Reitor falou que a minuta que trata da DE foi aprovada com quórum qualificado, com 36 37 

(trinta e seis) votos a favor, dois votos contrários e cinco abstenções e a próxima etapa 38 

será a aprovação na ALERJ. O Prof. Henrique disse que é preciso que as pessoas 39 

respeitem as decisões tomadas pelo CONSUNI. O Prof. Edmilson falou de sua 40 

preocupação em deixar bem claro para o Deputado como ocorreu a votação, destacando 41 

os números da mesma. O Reitor enfatizou que o CONSUNI é soberano. O Prof. 42 

Edmilson indagou de quem foi à iniciativa da audiência pública. O Reitor informou que 43 

foi o Deputado Comte Bittencourt quem agendou. O Prof. Reginaldo sugeriu, para 44 

audiência pública do dia 23, que a Reitoria redija uma carta a ALERJ, colocando o que foi 45 

decidido no Conselho. O Prof. Gonçalo parabenizou os organizadores do aniversário da 46 

Universidade, pois foram momentos agradáveis e pequenas coisas que poderiam parecer 47 

desconforto, não foram. Disse que as manifestações fazem parte e são importantes para 48 

a Universidade. Considerou uma decisão importante da Reitoria a participação na 49 

audiência com os estudantes no dia 21 de agosto. Falou que em sua opinião, o grupo 50 

vem falando pouco dos números alcançados na votação. Disse que é preciso informar 51 

mais sobre os números da votação no CONSUNI, como também precisa que fique bem 52 

claro que o Reitor cumpre e respeita as decisões tomadas no CONSUNI. O Reitor 53 

informou que conversou com o Sr. Paulo Ribeiro, sobrinho de Darcy Ribeiro, que falou 54 

que entende que para a universidade caminhar precisar sofrer algumas mudanças. O 55 

Prof. Paranhos falou que no dia 23, na audiência pública, se faz necessária à presença 56 

de todos. O Prof. Edson falou que é preciso deixar bem claro as decisões tomadas no 57 

CONSUNI. Disse que a Universidade está empenhada em receber o adicional de 58 

dedicação exclusiva e, em alguns casos, está propondo uma carga horária de 20h. O 59 

Reitor reiterou que é preciso que todos defendam as decisões tomadas pelo CONSUNI. 60 

Passando ao item 3, o Prof. Edson fez uma explanação sobre a criação da Diretoria de 61 

Assuntos Internacionais e Institucionais. Informou que foram feitas as modificações na 62 

minuta, sugeridas pelos membros. O Prof. Henrique falou que ainda não conseguiu 63 

conversar em seu Centro sobre a criação da Diretoria. O Prof. Edmilson informou que 64 

levou o assunto ao Conselho de Centro, porém surgiram algumas indagações que 65 

precisam ser esclarecidas. Disse que em face da situação das discussões sobre a DE, 66 

não houve tempo hábil para discutir o assunto mais profundamente no CCT. O Prof. 67 
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Gonçalo disse que o material está nas mãos dos chefes de laboratório, e a reunião do 68 

Conselho de Centro do CBB será no dia 23 (sexta-feira). Sugeriu que a proposta não 69 

fosse deliberada naquele momento, pois precisavam ouvir mais os Centros. O Prof. 70 

Sérgio informou que também não houve tempo para discutir o assunto no CCH, pois foi 71 

preciso adiar a reunião do Concelho de Centro. Disse que levará o material para os 72 

membros analisarem de forma adequada. O Prof. Vanildo falou que é preciso tomar 73 

cuidado nas tramitações sobre as diretorias executivas, para que as mesmas não fiquem 74 

engessadas. O Reitor perguntou ao Prof. Sérgio se há possibilidade do Dr. Paulo Tafner, 75 

representante da Secretária de Estado e Fazenda no Conselho Curador da UENF, 76 

publicar algum de seus três livros pela editora EDUENF. O Prof. Sérgio informou que se 77 

o Dr. Paulo Tafner tiver recursos será possível publicar o livro. Explicou que a Editora 78 

ainda não possui reserva financeira. Observou que houve alguns equívocos na relatoria 79 

do regimento da EDUENF, o que provocou engessamento da mesma, porém o Conselho 80 

Editorial rejeitou algumas colocações. Ressaltou que o regimento da Editora ainda não foi 81 

aprovado. O Prof. Nagipe disse que gostaria de ouvir a opinião de todos os membros do 82 

Colegiado Executivo sobre a nova diretoria e não somente os Diretores de Centro. Falou 83 

de sua preocupação que a criação de diretorias dependa somente da opinião dos 84 

Conselhos de Centro. Falou que atrelar a criação de diretorias a grupos dos laboratórios 85 

poderá gerar risco de não se conseguir aprovar mais nada. O Prof. Amaral falou sobre o 86 

trabalho da Comissão de Revisão do Regimento da UENF, que está trabalhando com 87 

empenho, se reunindo diversas vezes sem dificuldade de conseguir quórum. Disse que o 88 

tema da criação de diretorias é altamente pertinente à comissão, que deverá discutir o 89 

assunto. O Reitor falou sobre a necessidade da comissão pensar o futuro, pois a 90 

Universidade vai crescer muito. O Prof. Edson disse que o assunto foi levado ao COLEX 91 

antes de começarem as discussões no CONSUNI. Disse que não está havendo a criação 92 

de algo novo, pois existe uma assessoria, que seria passada dos órgãos auxiliares para 93 

órgão executivo. Manifestou sua preocupação sobre a necessidade de qualquer assunto, 94 

para ser decidido, depender das opiniões dos Centros, pois ficará difícil tomar decisões 95 

na Universidade. Falou que o texto é simples e correto e é preciso tomar cuidado para 96 

que não aconteça o assembleísmo. O Prof. Henrique disse que está sendo tratado 97 

dessa maneira, diante do momento que vive a Universidade. Disse que o assunto já está 98 

tramitando nos Centros e não concorda que seja decidido hoje. O Prof. Gonçalo falou 99 

que os questionamentos do Prof. Edson são relevantes, porém nesse momento, já que o 100 
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assunto está nos Centros, é preciso aguardar. Após discussão, os membros decidiram 101 

que a criação da diretoria será pauta da próxima reunião do COLEX. O Prof. Logullo 102 

falou de sua preocupação que situações futuras sejam tratadas da mesma forma. O Prof. 103 

Reginaldo falou que o assunto deverá ser decidido no Colegiado Executivo e não no 104 

Conselho Consultivo. O Sr. Constantino falou sobre a necessidade do Conselho 105 

Universitário ser respeitado. Disse que o importante no momento é trabalhar a DE. Falou 106 

que há processos que devem avançar em, alguns momentos, outros precisam recuar, 107 

mas manter a cautela no momento é muito importante. Passando ao item 4, o Reitor leu 108 

o documento enviado pela Coordenadoria Setorial de Auditoria - COSEA, no qual trata da 109 

prestação de contas referente à descentralização de crédito no valor de R$ 5.430.000,00, 110 

efetuado através da portaria conjunta FAPERJ/UENF nº 177, de 22/02/2013. Disse que 111 

no documento foi solicitado que a Universidade envie documentos para esclarecimentos 112 

sobre algumas modalidades de bolsas. O Reitor informou que o CONSUNI aprovou a 113 

criação de várias bolsas, portando é preciso responder a FAPERJ. A Srª Renata deu 114 

informações que constam no processo E-26/009/2003//2013. O Reitor falou que deverá 115 

ser enviada à FAPERJ toda documentação existente sobre o pagamento de bolsas. Disse 116 

que a Universidade responderá da forma mais completa possível as indagações. Reiterou 117 

que todas as bolsas foram implementadas com autorização do CONSUNI. O Prof. 118 

Logullo falou que participou de uma reunião na FAPERJ, onde foi informado que, por 119 

cobrança do Governo Estadual, foi necessário fazer uma revisão geral sobre os recursos 120 

que estão sendo utilizados com bolsas. O Prof. Amaral falou que é preciso explicar a 121 

FAPERJ que são projetos fundamentais para a instituição e são trabalhos de grande 122 

relevância. Disse que o diálogo é importantíssimo, mostrando que dentro da autonomia 123 

uma série de resoluções foram criadas. Ressaltou que todos os documentos serão 124 

enviados. Disse que o recurso é fundamental, pois há estudantes em que a bolsa é o 125 

único recurso para se manter na Universidade. O Prof. Vanildo disse que é o momento 126 

para Reitoria se aproximar da FAPERJ, discutindo, inclusive, sobre a expansão da 127 

internet na UENF. O Reitor falou sobre o documento enviado pelos pós-graduandos 128 

solicitando equiparação dos valores das bolsas da UENF com as de outras instituições de 129 

fomento. Informou que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação encaminhou um documento 130 

solicitando autorização para reajuste dos valores das bolsas, que passariam de R$ 131 

1.400,00 para R$ 1.600,00, no caso de Mestrado, e de R$ 2.100,00 para R$ 2.300,00, 132 

para Doutorado. Falou que o prazo para aumentar o valor das Bolsas era até o dia 133 



 
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 

 

15/08/2013, por isso foi preciso dar um ad referendum do COLEX, para não atrapalhar os 134 

alunos. O Reitor colocou o ad referendum em apreciação, sendo homologado por 135 

unanimidade. Passando ao item 5, o Prof. Edmilson fez um relato sobre os problemas 136 

enfrentados no CCT com a falta de funcionários. Solicitou aos demais Diretores de Centro 137 

que verifiquem se há funcionários que possam ser enviados ao CCT, para ajudá-lo nesse 138 

momento. O Reitor informou ao Prof. Edmilson que fez uma consulta à ASPLAN sobre a 139 

possibilidade de cessão de servidores de outras instituições para a UENF, porém a 140 

ASPLAN informou que não há recursos disponíveis para pagá-los. Disse que servidores 141 

sem ônus para a UENF poderão vir, mas com ônus, nesse momento, é impossível. O 142 

Prof. Henrique informou que no CCTA também há falta de servidores. O Prof. Vanildo 143 

informou que houve avanço na implantação do sistema acadêmico. Disse que participou 144 

de uma reunião onde estava presente o Reitor da UNESP, o qual firmou um acordo com 145 

a ABRUEM para liberar o sistema deles, que está sendo desenvolvido desde 2004, para 146 

as universidades públicas estaduais e municipais. Disse que em outubro haverá um 147 

workshop para treinar os técnicos. O Prof. Amaral falou que a ABRUEM vem fazendo um 148 

trabalho maravilhoso. Fez uma deferência aos Diretores de Centro pelo trabalho que está 149 

sendo feito, pois está sendo um sucesso. O Prof. Gonçalo disse que os professores que 150 

estão sendo contratados estão com seus horários estipulados em contrato de 8h às 18h, 151 

porém é necessário que alguns trabalhem até às 22h. Disse que é preciso constar no 152 

contrato que o professor terá que cumprir sua carga horária entre o período de 8h e 22h, 153 

para que não haja problemas nos cursos. O Reitor falou que solicitará a mudança na 154 

GRH. Convidou mais uma vez todos os Membros do Colegiado para participarem da 155 

Audiência Pública no dia 23 de agosto. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a 156 

todos e encerrou a reunião às 17h e 20 min. 157 

 158 

 159 

Prof. Silvério de Paiva Freitas                             Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 160 
Reitor                                                              Secretária ad hoc 161 
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