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   1 

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e treze, foi realizada, na sala de reuniões 5 

da Reitoria, às 14 horas e 15 minutos, a quadringentésima trigésima terceira reunião 6 

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

Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes conselheiros: Prof. Edson Corrêa da 8 

Silva – Vice-Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Antônio Teixeira do Amaral Júnior - Pró-9 

Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Geraldo de Amaral Gravina - Pró-Reitor de 10 

Graduação, em exercício; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão 11 

e Assuntos Comunitários; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. 12 

Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Prof. Sérgio Arruda de Moura - Diretor do 13 

CCH; Sr. Antônio Constantino de Campos – Diretor Geral Administrativo. Compareceram 14 

como convidados: Prof. Vanildo Silveira – Diretor de Informação e Comunicação; Sr. Luiz 15 

Gabriel Sarmet Moreira Smiderle – Diretor da Prefeitura da UENF, em exercício; Prof. 16 

Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Srª Daliane da Mata Almeida – 17 

Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 432ª reunião; 2- 18 

Instalação de ponto eletrônico em âmbito universitário (Processo: E-26/009/1736//2013); 19 

3- Conjuntura da UENF; 4- Assuntos diversos. O Prof. Edson deu início a reunião 20 

agradecendo a presença de todos. Comunicou que o Reitor, naquele momento, estava 21 

retornando de viagem ao Rio de Janeiro, onde participou de evento do CEDERJ. 22 

Passando ao item 1, o Prof. Edson colocou em apreciação a minuta da ata 432, sendo 23 

aprovada com uma abstenção. Passando ao item 2, o Prof. Edson lembrou que esta 24 

questão já havia sido comentada em reunião anterior onde havia sido solicitada uma 25 

posição dos demais Centros. Citou os pontos principais do parecer feito pela Assessoria 26 

Jurídica (ASJUR) da Universidade: i) a instalação do ponto eletrônico é regular 27 

juridicamente desde que sejam observadas as normas do Estado; ii) há impossibilidade 28 

jurídica de localização pontual; iii) todo servidor deverá ser submetido a mesma regra. 29 

Perguntou aos membros se havia informações novas a serem trazidas ao Colegiado. O 30 

Prof. Gonçalo disse que o tema foi pauta de discussão em seu Conselho de Centro. 31 

Comunicou as sugestões obtidas: i) que o tema, no momento, não fosse votado; ii) que a 32 

Gerência de Recursos Humanos (GRH) preparasse uma cartilha simples, com instruções 33 

padronizadas, para nortear as ações dos responsáveis pelos servidores, pois a 34 
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Universidade possui meios para controle de frequência e o que está faltando é uma 35 

orientação. Disse também que o GRH poderia ser convidado a visitar o Centro para 36 

esclarecer dúvidas relativas ao assunto. O Prof. Sérgio disse que ainda não teve 37 

oportunidade de debater o tema em seu Centro. O Prof. Edson ressaltou que a 38 

problemática maior da situação está na não homogeneidade de comportamento dos 39 

chefes imediatos. O Prof. Amaral sugeriu que fosse encaminhada para cada Centro uma 40 

cópia do processo para que o mesmo fosse mais debatido. O Prof. Edson disse que a 41 

proposta de se elaborar uma cartilha era pertinente. Ressaltou que antes de se 42 

estabelecer mais um meio de controle é preciso se inteirar do procedimento jurídico para 43 

apoio as administrações exclusivas dos gestores. Disse ainda que as cópias do processo 44 

serão encaminhadas aos Diretores de Centro. O Prof. Reginaldo disse que talvez fosse 45 

interessante verificar como as outras universidades, semelhantes à UENF, lidam com a 46 

questão do ponto eletrônico. O Sr. Constantino disse que é preciso apostar no 47 

ordenamento jurídico. Salientou que a Universidade já tem um conjunto de normas que 48 

precisam ser observadas. Disse que é função do servidor público apostar e acreditar 49 

neste ordenamento. O Prof. Edson disse que as preocupações são genuínas. Passando 50 

ao item 3, o Prof. Edson informou que a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 51 

(SECT) e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) ainda não haviam 52 

enviado a minuta de Dedicação Exclusiva à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 53 

Janeiro (ALERJ). Disse que o Reitor foi nesta terça-feira ao Rio de Janeiro participar do 54 

“Lançamento do Edital Vestibular Consórcio CEDERJ 2014.1”, evento este realizado pela 55 

Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância (CECIERJ), e que na 56 

oportunidade tentaria reiterar as reivindicações da Instituição junto ao Governador e ao 57 

Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia. Ressaltou que a Reitoria tem insistido com 58 

o Governo, por meio de ligações telefônicas e ofícios, além da DE, sobre a demanda de 59 

correção da distorção na tabela salarial dos técnicos administrativos, sobre o 60 

descontingenciamento, a expansão de vagas para o cargo de técnico administrativo e 61 

outras demandas da Universidade. Passando ao item 4, o Prof. Edson informou o 62 

recebimento do Ofício Circular SECT/DGAF nº 007, que solicita informações a respeito de 63 

convênios ou contratos com Organizações Não Governamentais (ONGs), que envolvam 64 

repasse de verbas, bens ou pessoal da Universidade. Disse que de acordo com o 65 

levantamento feito, em conjunto com o Prof. Paranhos, foi encaminhado um ofício em 66 

resposta a SECT informando que a Instituição não tem convênios desta natureza com 67 
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ONGs. Informou também o recebimento do convite para participação da cerimônia de 68 

abertura da “III Feira FAPERJ Ciência, Tecnologia e Inovação”, a ser realizada do dia dez 69 

a doze de outubro do corrente ano. Disse que foram encaminhados convites específicos 70 

aos pesquisadores da Universidade que tem projetos com a FAPERJ. Pediu ao Prof. 71 

Amaral que falasse um pouco mais sobre o assunto. O Prof. Amaral informou que esteve 72 

na FAPERJ demonstrando o interesse que a UENF tem em participar de forma 73 

expressiva no referido evento. Comunicou que a Fundação esclareceu que se trata de um 74 

evento próprio e que convidaram diretamente os pesquisadores para participarem. Disse 75 

que ele havia recebido o convite para exposição de seu projeto: “milho de pipoca”. 76 

Ressaltou que devemos pensar na logística que será empregada no transporte dos 77 

pesquisadores e estudantes que irão participar do evento. O Prof. Vanildo comunicou 78 

aos presentes que a Diretoria de Informação e Comunicação (DIC) e a Universidade, na 79 

atual conjuntura, não têm autonomia direta com a RedeRio. Disse que tem tentado 80 

solicitações junto a FAPERJ para aumento da velocidade, pois nossa conexão tem 81 

afetado diretamente as pesquisas. O Prof. Amaral pediu ao Prof. Vanildo que envie à 82 

PROPPG, por e-mail, as questões técnicas para que sirvam de argumento junto a 83 

FAPERJ. Disse que o problema deveria ser levado ao Conselho Superior da Fundação. O 84 

Prof. Amaral distribuiu aos membros do Colegiado o folder de divulgação da “XIII Mostra 85 

de Pós-Graduação – Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – Ciência Saúde e 86 

Esporte”, que será realizada no período de vinte e um a vinte e quatro de outubro do 87 

corrente ano, no Centro de Convenções da UENF. Pediu a todos os gestores que 88 

incentivassem a participação da comunidade acadêmica. Ressaltou que houve um 89 

número recorde de inscritos com relação ao ano passado. Disse que a mostra contará 90 

com quatrocentos e trinta e nove resumos. Informou que haverá sorteios de tablets e 91 

bicicletas. Lembrou ainda que a participação é obrigatória para os mestrandos do 92 

segundo ano e os doutorandos do terceiro. O Prof. Paulo Nagipe distribuiu os cartazes 93 

relativos à “V Mostra de Extensão IFF-UENF-UFF” que ocorrerá de forma concomitante 94 

com a “XIII Mostra de Pós-Graduação”. Informou que foram enviados convites para a 95 

direção das escolas, para a prefeita do município e para a comunidade em geral. O Prof. 96 

Reginaldo informou que o Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias (CCTA) e o 97 

Hospital Veterinário ainda não receberam a tabela de orçamento participativo e por isto 98 

estavam tendo dificuldades em saber como proceder com relação às demandas de ração 99 

para o próximo ano. O Sr. Constantino disse que a Diretoria Geral Administrativa ainda 100 

http://www.uenf.br/ccta/
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não definiu esta questão. Salientou que além do recurso contingenciado no presente ano, 101 

ainda aguardamos a aprovação, pela ALERJ, do orçamento para dois mil e quatorze. O 102 

Prof. Reginaldo ressaltou que a situação é preocupante, pois a demanda vem 103 

aumentando. O Prof. Amaral sugeriu que na próxima reunião do Colegiado seja discutida 104 

a questão do FINEP. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Edson agradeceu a todos e 105 

encerrou a reunião às 17h e 05 min. 106 

 107 

 108 

 109 

Prof. Edson Corrêa da Silva                                      Daliane da Mata Almeida 110 
          Vice-Reitor                                                             Secretária ad hoc 111 


