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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

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

reuniões da Reitoria, às 14 horas, a quadringentésima trigésima quinta 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.ª Adriana Jardim de Almeida - Pró-Reitora de 9 

Pesquisa e Pós-Graduação, em exercício; Prof.ª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de 10 

Graduação; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Edmilson José 11 

Maria – Diretor do CCT; Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Prof. Sérgio 12 

Arruda de Moura - Diretor do CCH; Sr. Antônio Constantino de Campos – Diretor Geral 13 

Administrativo. Compareceram como convidados: Prof. Gustavo de Castro Xavier – 14 

Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Vanildo Silveira – Diretor de Informação e 15 

Comunicação; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de 16 

Inovação; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Sr.ª Daliane 17 

da Mata Almeida – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 18 

da 434ª reunião; 2- Controle de frequência dos servidores da UENF (processo E-19 

26/009/3271//2013); 3- Solicitação de área para construção de Biotério de Aves (CI LSA 20 

n.º 045/2013); 4- Relatório da Comissão de Prestação de Contas de Convênios (CI 21 

Comissão Convênio n.º 01/2013); 5- Assuntos diversos. Passando ao item 1, o Reitor 22 

agradeceu a presença de todos e colocou em apreciação a minuta da ata 434, sendo 23 

aprovada por unanimidade. Passando ao item 2, o Reitor deu início a discussão do 24 

tema lembrando aos membros que o documento a ser apresentado teria sido elaborado a 25 

pedido dos mesmos na última reunião, no item relativo ao controle de frequência dos 26 

servidores. Leu a CI referente ao processo. Pediu ao Sr. Constantino que explanasse o 27 

processo citado. O Sr. Constantino informou que foi feito, junto a Gerência de Recursos 28 

Humanos – GRH, um levantamento minucioso da questão abordada e que a partir daí foi 29 

elaborada uma minuta circunstanciada com quarenta e seis artigos. O Prof. Gonçalo 30 

disse que o documento representava um excelente respaldo, mas considerou que seria 31 

também importante prepararmos a sequência de procedimentos que deverão ser 32 

seguidos. Sugeriu que o processo seja levado aos Centros e aos laboratórios para 33 

sugestões. O Sr. Constantino disse entender a preocupação advinda do Prof. Gonçalo, 34 
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mas ressaltou que talvez grande parte dela já esteja sendo sanada por meio da minuta 35 

apresentada. O Prof. Henrique sugeriu a padronização dos procedimentos. O Reitor 36 

sugeriu que fosse solicitada a presença da GRH e da Assessoria Jurídica – ASJUR, em 37 

uma futura reunião do Colegiado Executivo – COLEX, para que as dúvidas fossem 38 

dirimidas e padrões fossem criados mediante a aprovação do COLEX. O Prof. Gonçalo 39 

disse que a padronização dos procedimentos seria ideal. O Reitor concluiu dizendo 40 

esperar que sejam trazidas, numa próxima reunião, as sugestões e as dúvidas para 41 

serem esclarecidas junto ao representante da GRH e da ASJUR. Passando ao item 3, o 42 

Reitor leu a CI LSA n.º 045/2013 que trata da “Solicitação de área para construção de 43 

Biotério de Aves” e colocou o tema em discussão. O Prof. Henrique informou que a área 44 

citada foi aprovada em reunião do Conselho de Centro, ressalvando a necessidade de 45 

aprovação de habilidade técnica da Prefeitura do Campus. O Reitor sugeriu uma 46 

conversa entre o Centro de Biociências e Biotecnologia - CBB e o Centro de Ciências e 47 

Tecnologias Agrárias - CCTA para que a obra atenda a demanda de ambos. O Sr. 48 

Constantino salientou que era preciso analisar melhor as demandas de construções no 49 

Campus Leonel Brizola, verificando a pertinência e a importância das mesmas para as 50 

nossas pesquisas. Ressaltou que teme a ocupação de um espaço que já está restrito. O 51 

Reitor colocou a solicitação da área em votação sendo a mesma aprovada por 52 

unanimidade. Passando ao item 4, o Reitor leu o “Relatório da Comissão de Prestação 53 

de Contas de Convênios” encaminhado por meio da CI Comissão Convênio n.º 01/2013. 54 

Salientou que no Relatório em questão constavam algumas preocupações da Comissão. 55 

Ressaltou que a não prestação de contas de convênio negativa a Universidade e o 56 

Estado junto à União, mas a Instituição tem trabalhado para evitar que isto aconteça. O 57 

Sr. Constantino distribuiu aos membros do Colegiado uma listagem dos convênios 58 

institucionais. A Prof.ª Ana Beatriz informou que os convênios relativos à PROGRAD são 59 

os de educação a distância. Disse que a inadimplência destes convênios, quando ocorre, 60 

é devido a uma série de questões, dentre elas a falta de recursos humanos. Salientou 61 

que a comissão que está preparando as prestações de contas tem tido um trabalho 62 

hercúleo. Passando ao item 5, o Reitor atualizou as informações relativas as demandas 63 

da Universidade. Disse que foi informado pelo Secretário de Estado de Ciência e 64 

Tecnologia e pelo Vice Governador do Estado que os processos estão em análise, para 65 

depois serem encaminhadas à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – 66 

ALERJ. Disse que na oportunidade enfatizou que se tratavam de uma demandas 67 
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aprovadas pelo Conselho Universitário da Instituição. O Prof. Gustavo Xavier informou 68 

que a obra de construção do Restaurante Universitário já está praticamente concluída, 69 

faltando apenas finalizar a parte da energia elétrica. Disse que cadeiras, mesas e 70 

mobiliário de escritório já estão no ambiente e que os aparelhos de ar-condicionado 71 

também já estão instalados. Informou também que já foram instaladas as cento e 72 

sessenta e cinco tomadas no Centro de Ciência do Homem – CCH, que foram solicitadas 73 

por meio do Convênio FINEP/2007. Disse que a ampliação da rede elétrica nos prédios 74 

do Centro de Ciência e Tecnologia - CCT e do CBB já foi iniciada. O Prof. Paranhos 75 

chamou a atenção para as palestras relativas à “Inovação e Desenvolvimento Regional”, 76 

que acontecerão no dia vinte e quatro do corrente mês, como parte da programação da 77 

“Semana Nacional de Ciência Tecnologia”. Disse que a Incubadora TEC-Campos fará 78 

apresentação sobre as empresas incubadas que viraram sucesso e do Parque 79 

Tecnológico de Macaé. O Prof. Sérgio comunicou que o CCH cedeu duas salas 80 

localizadas no prédio E1 para o “Centro de Memórias” e para o “Centro de Linguagens da 81 

Universidade”. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a 82 

reunião às 17 horas e 15 minutos. 83 
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Prof. Silvério de Paiva Freitas                                      Daliane da Mata Almeida 87 
                   Reitor                                                                Secretária ad hoc 88 
 89 


