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   1 

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

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

reuniões da Reitoria, às 14 horas, a quadringentésima trigésima reunião ordinária do 6 

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. Carlos 9 

Maurício Fontes Vieira - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, em exercício; Profª 10 

Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho 11 

– Diretor do CBB; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Henrique Duarte 12 

Vieira – Diretor do CCTA; Prof. Sérgio Arruda de Moura - Diretor do CCH; Sr. Antônio 13 

Constantino de Campos – Diretor Geral Administrativo. Compareceram como convidados: 14 

Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral; Prof. Gustavo de Castro Xavier – 15 

Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Vanildo Silveira – Diretor de Informação e 16 

Comunicação; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de 17 

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

Jorge Logullo de Oliveira; Srª Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares – Secretária ad 19 

hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 428; 2- Conjuntura atual da UENF; 20 

3- Criação da Diretoria de Assuntos Internacionais e Institucionais; 4- Assuntos diversos. 21 

Passando ao item 1, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata 428, sendo 22 

aprovada por unanimidade. Passando ao item 2, o Reitor disse que o assunto estava 23 

de volta ao colegiado, pelo momento que se apresenta na Universidade. Falou sobre a 24 

audiência pública, que transcorreu dentro do esperado. Informou que tem mantido contato 25 

constante com o Governo do Estado para agendar uma reunião, que acontecerá 26 

provavelmente na próxima semana. Disse que será uma conversa importante para avaliar 27 

os próximos passos. O Prof. Edson informou que recebeu os Deputados Comte 28 

Bitencourt e Marcelo Freixo no Gabinete antes da audiência pública e foi fundamental 29 

destacar para a eles a soberania do Conselho Universitário. Disse que os deputados 30 

fizeram inúmeras perguntas e que deixou bem claro para eles que a proposta aprovada 31 

pelo Conselho não foi determinada pelo Governo Estadual, portanto não houve pressão 32 

para que houvesse aprovação. Disse que foi enfatizado e repetido que é uma questão 33 

acadêmica. Relatou que as intervenções por parte dos professores que defendem as 34 
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decisões do CONSUNI foram muito boas. Destacou a necessidade das pessoas 35 

discutirem e se conscientizarem que aqueles que trouxeram os deputados acabaram 36 

trazendo para a UENF uma questão político-partidária. O Prof. Gonçalo disse que viu 37 

com naturalidade o que aconteceu na audiência, com as associações fazendo o papel 38 

delas. Disse que o resultado final não foi problemático. O Reitor falou que a proposta 39 

aprovada no CONSUNI será discutida com a ALERJ. O Prof. Edmilson considerou que é 40 

preciso manter a posição, como também é necessário manter a base do Governo 41 

informada sobre o que aconteceu na audiência, para que não haja intervenção. O Prof. 42 

Edson falou que é preciso que fique bem claro que o que foi aprovado precisa ser 43 

defendido. O Prof. Henrique disse que foram discutidos vários assuntos durante a 44 

audiência e, com isso, saiu um pouco do ponto principal. Disse que é preciso ficar claro 45 

para quem trouxe a Comissão de Educação da ALERJ que a autonomia da UENF precisa 46 

ser respeitada. Disse que não há mais o que discutir, pois o CONSUNI é soberano. O 47 

Prof. Edson falou que devemos continuar trabalhando, porém é preciso fazer uma 48 

avaliação política, para saber o que pode vir por parte do Governo. Disse que será 49 

preciso acompanhar o posicionamento da ALERJ, para avaliar nossos futuros passos. O 50 

Sr. Constantino disse que concordava com a análise feita pelos conselheiros. 51 

Considerou que foram dados passos políticos importantes, ocorrendo um grande avanço 52 

e a UENF tomou uma posição madura. Disse que o assunto sacudiu a Universidade, 53 

portanto é preciso pensar no futuro. Lembrou que na justificativa encaminhada junto à 54 

minuta da DE constam todas as respostas que precisam ser dadas. Disse que é preciso 55 

defender a proposta do CONSUNI, uma vez que a decisão está tomada. O Reitor falou 56 

sobre a necessidade de trabalharmos para que a minuta de DE seja aprovada na ALERJ, 57 

cuja discussão do assunto tem sido feita há pelo menos 2 anos. Passando ao item 3, o 58 

Reitor disse que a criação da Diretoria de Internacionalização é um assunto que vem 59 

sendo discutido há algum tempo. Pediu a todos que falassem o que discutiram nos 60 

Conselhos de Centro. O Prof. Henrique falou que houve uma resistência muito grande 61 

sobre a criação da Diretoria e fizeram algumas indagações: o que a Diretoria fará a mais 62 

do que a Assessoria vem fazendo? Com a falta que há na Universidade de servidores, 63 

como a Diretoria vai funcionar sem aumentar a quantidade de pessoal? De onde vem os 64 

recursos para suprir as necessidades da Diretoria? Disse que na opinião dos membros do 65 

Conselho de Centro do CCTA é preciso fortalecer as diretorias já existentes. O Prof. 66 

Sérgio falou que o CCH poderá dar uma humilde colaboração à Diretoria, com o 67 
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laboratório de línguas. Disse que no Centro fizeram as mesmas indagações sobre como 68 

conseguirá servidores e recursos para funcionar. Disse que outra indagação é se sua 69 

criação estava prevista no PES. O Prof. Gonçalo informou que colocou o assunto em 70 

discussão no CBB. Falou que algumas observações foram feitas no texto da minuta. 71 

Disse que não ficou clara a justificativa de transformar a assessoria em diretoria, nem o 72 

ganho dessa mudança. Disse que houve indagações por parte dos membros do Conselho 73 

de Centro, como por exemplo: qual o número de pessoas que será preciso para que a 74 

Diretoria funcione? Se existe ainda cargo de Diretor disponível, porque a Reitoria não 75 

coloca em discussão qual diretoria a Universidade precisa mais? Disse que está faltando 76 

planejamento circunstanciado pelos membros da Universidade. O Reitor informou que há 77 

um cargo de Diretoria. Falou que a comissão que está tratando da revisão do Regimento 78 

deverá planejar a Universidade para o futuro e deverá tratar da criação de novas 79 

diretorias. O Prof. Reginaldo falou que consultou o PES, e nele está previsto que a 80 

chefia do Hospital Veterinário será transformada em diretoria. Disse que o COLEX faz a 81 

proposta da criação, porém quem decide é o CONSUNI. O Reitor falou que no momento 82 

oportuno será tratada a criação da diretoria do Hospital Veterinário. O Prof. Rodrigo fez 83 

uma explanação sobre o andamento dos trabalhos da comissão de revisão do 84 

Regimento. Sugeriu criar uma comissão especial para analisar e discutir a criação de 85 

novas diretorias. O Prof. Vanildo falou que a questão da Diretoria de Internacionalização, 86 

que deverá ser criada em breve, é que ela passará pelas mesmas dificuldades que as 87 

outras diretorias que estão em funcionamento enfrentam. Falou sobre a necessidade de 88 

transferir alguns funcionários, que têm aptidões específicas, para as diretorias que já 89 

existem. Falou das dificuldades que passa a Diretoria de Informação e Comunicação com 90 

número insuficiente de servidores. Enfatizou que é preciso reforçar as diretorias que já 91 

existem. O Prof. Ronaldo sugeriu que a criação da diretoria seja adiada, com o assunto 92 

sendo trazido ao COLEX em outro momento. O Prof. Edmilson disse que concorda com 93 

a colocação do Prof. Paulo Nagipe, na última reunião deste Colegiado, de que as 94 

atribuições do COLEX não podem ser afetadas pelos Conselhos de Centro. Disse que o 95 

projeto de criação ou não de uma diretoria deve ser decisão do COLEX e nele dar 96 

continuidade. Falou sobre vários projetos que estão em andamento, mesmo com a falta 97 

de servidores. O Prof. Gustavo destacou os problemas que poderá ter com os processos 98 

de fiscalização de contratos. Disse que participa de várias comissões de fiscalização e 99 

não está dando conta da quantidade de demandas que estão aparecendo, pois não há 100 
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funcionários para suprir o trabalho. Reiterou a necessidade de fortalecer as diretorias que 101 

já estão em funcionamento. Disse que a Prefeitura perdeu três servidores e não há como 102 

fazer reposição. O Sr. Constantino falou que o maior problema que a Universidade 103 

passa no momento é a falta de pessoal. Disse que o Governo aponta com a possibilidade 104 

de terceirização, mas não aponta com recursos. Disse que é uma questão que precisa 105 

ser trabalhada junto ao Governo do Estado. Disse que outro problema é em relação ao 106 

valor das gratificações, que não são aumentadas há muito anos. Disse que todos 107 

precisam trabalhar no processo de reajuste dos cargos. Quanto à criação da diretoria, 108 

disse que é preciso fundamentar mais sobre a mesma, pois o assunto ainda não foi bem 109 

pavimentado. Sugeriu adiar temporariamente a decisão. O Prof. Sérgio falou que a 110 

EDUENF não consegue fazer nada sem a aprovação do regimento. Disse que uma 111 

assessoria precisa virar diretoria para ter notabilidade. Solicitou que o regimento da 112 

EDUENF seja levado ao próximo CONSUNI para aprovação. O Prof. Edson falou que 113 

não está pedindo para criar cargos, nem tão pouco solicitando transferência de servidores 114 

para a diretoria. Disse que a assessoria existe, é uma realidade. Disse que o fundamental 115 

na mudança de status será acompanhar as demandas que virão em breve. Falou que o 116 

gargalo de pessoas é uma realidade, que não tiraria servidores de nenhum local, e esse 117 

argumento precisa ser esquecido. Disse que é preciso solicitar do Governo do Estado que 118 

novos concursos sejam abertos. Enfatizou que a falta de servidor é um problema da 119 

UENF e a diretoria não vai agravar a situação. Disse que o setor poderá continuar do jeito 120 

que está, porém estará defasado em relação às outras instituições. Disse que ASSAII 121 

está andando com todas as dificuldades, como todas as outras diretorias. Enfatizou que 122 

não há motivo para não aprovar a criação da diretoria, sendo a mesma extremamente 123 

singela. O Reitor falou que não havia consenso sobre a criação da diretoria e indagou se 124 

os membros queriam colocar o assunto em votação, ou se achavam melhor adiar para 125 

ser discutido mais tarde. O Prof. Logullo disse que se preocupa muito, pois talvez a 126 

Universidade esteja retardando o projeto de internacionalização na UENF. O Reitor falou 127 

da importância de haver consenso. O Prof. Vanildo falou que narrou à realidade que vive 128 

na DIC. Disse entender a importância do projeto de internacionalização para 129 

Universidade, porém acha difícil aumentar a efetividade, sem aumentar o número de 130 

funcionários. O Prof. Gonçalo falou que na proposta é preciso explicar que mudanças 131 

importantes a criação da diretoria trará para Universidade. Disse que sempre defendeu a 132 

importância da internacionalização. Considerou que se for levado para o CONSUNI, no 133 
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cenário que se encontra, há uma grande possibilidade de não ser aprovada. O Prof. 134 

Sérgio falou que é uma providência de alto vulto, tomada pela Reitoria, e que 135 

compreende que a diretoria vai dar status, porém não deverá ser levava ao CONSUNI 136 

extraordinário, pois não é momento adequado. O Prof. Edson disse que concorda que a 137 

proposta não seja levada ao próximo CONSUNI, mas se surpreende por não haver uma 138 

coesão. Disse que é um tema que precisa de consenso, portanto não deveria ser 139 

colocado em votação naquele momento. O Sr. Constantino falou que é favor da criação 140 

da Diretoria de Internacionalização, como também é a favor da criação de outras 141 

diretorias. Disse que é preciso ter bom senso para reconhecer que aquele não era um 142 

bom momento para aprovar a criação da diretoria. Os conselheiros decidiram que o 143 

assunto voltará ao COLEX em outro momento. Passando ao item 4, o Reitor informou 144 

que haverá uma reunião com a Prefeita de Campos no dia 28 de agosto, cuja pauta é a 145 

seguinte: fundo de ciência, tecnologia e inovação; parque tecnológico; estágio 146 

supervisionado/residência estudantil; estudo e reestruturação da CEASA Campos; estudo 147 

de consolidação dos programas de merenda escolar; implantação de unidades modelos 148 

de agropecuária. Falou sobre o processo E-26/009/2373//2013, que trata da cessão da 149 

Srª Adriana Michel Abílio Gebara, servidora da Prefeitura de Campos, sem ônus para a 150 

Universidade. Colocou em votação a cessão da servidora, sendo aprovada por 151 

unanimidade. Leu o ofício 364/2013 que trata da parceria técnica na Feira Agrofamiliar 152 

Campos dos Goytacazes. Disse que no documento a Secretaria de Agricultura de 153 

Campos dos Goytacazes solicitou autorização para usar a logomarca da UENF no 154 

material de divulgação do evento. O Reitor colocou em votação o uso da logomarca, 155 

sendo aprovado por unanimidade. Informou sobre CI recebida do Hospital Veterinário, 156 

na qual o Chefe do Hospital coloca dois servidores à disposição da Reitoria. O Prof. 157 

Edmilson falou sobre os problemas que vem enfrentando no CCT com a falta de 158 

servidores. O Prof. Gonçalo falou de sua insatisfação com o serviço prestado pela 159 

Fundenor na condução dos projetos FINEP. O Reitor informou que em reunião com o 160 

Presidente da Fundenor solicitou que a Fundação se organizasse para suprir as 161 

demandas da Universidade. O Prof. Ronaldo falou que em breve deverá ser discutida a 162 

possibilidade de termos outra fundação na UENF. O Prof. Gonçalo falou sobre o 163 

churrasco de confraternização dos ex-alunos, que foi realizado no dia 24 de agosto, com 164 

grande adesão. Disse que no encontro os ex-alunos ficaram animados para criar uma 165 

associação, o que será muito importante para Universidade. O Prof. Ronaldo 166 
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parabenizou a organização do evento. O Prof. Reginaldo informou que está havendo 167 

interesse, por parte da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, de instalar na 168 

Universidade um posto permanente de vacinação. O Prof. Gustavo solicitou que a 169 

Prefeitura do Campus seja procurada, para ver onde o posto poderá ser instalado. Nada 170 

mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17h e 45 min. 171 

 172 

 173 

Prof. Silvério de Paiva Freitas                             Iassanã Seixas do Amaral Pereira Soares 174 
Reitor                                                              Secretária ad hoc 175 


