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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 2 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 3 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e treze, foi realizada, na sala de 4 

reuniões da Reitoria, às 14 horas e 15 minutos, a quadringentésima trigésima sexta 5 

reunião ordinária do Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense 6 

Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes conselheiros: Prof. Silvério de 7 

Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Antônio Teixeira do Amaral Júnior - 8 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof.ª Ana Beatriz Garcia - Pró-Reitora de 9 

Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 10 

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

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

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

Geral Administrativo. Compareceram como convidados: Prof. Rodrigo da Costa Caetano 14 

– Secretário Geral; Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. 15 

Vanildo Silveira – Diretor de Informação e Comunicação; Prof. Ronaldo Pinheiro da 16 

Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Sr. José Fernando Abreu Almeida – 17 

Gerente de Recursos Humanos; Srª Daliane da Mata Almeida – Secretária ad hoc. 18 

Tratou-se da seguinte pauta: 1- Conjuntura atual da UENF; 2- Assuntos diversos. 19 

Passando ao item 1, o Reitor deu início à reunião agradecendo a presença de todos. 20 

Disse, sobre as denúncias veiculadas na imprensa, que em relação às diárias, as 21 

mesmas são solicitadas pelos servidores em seus respectivos setores e analisadas pelas 22 

referidas chefias para aprovação. Ressaltou, com relação a concurso público para 23 

docentes, que os perfis são apreciados nos Conselhos dos Laboratórios, Conselhos de 24 

Centro, Colegiado Acadêmico e Conselho Universitário, observando a sequência 25 

hierárquica. Disse que a banca examinadora é analisada no Colegiado do Laboratório e 26 

aprovada pelo Conselho de Centro. A Prof. Ana Beatriz esclareceu que a Universidade 27 

atua em trinta e três polos de Ensino a Distância (EAD) e a diária é solicitada para ida aos 28 

mesmos. Ressaltou que as diárias dos convênios, algumas vezes, constam em um só 29 

processo, sendo disponibilizado o valor total no portal da transparência. O Sr. 30 

Constantino ressaltou que as prestações de contas da Universidade, até o ano de dois 31 

mil e onze, foram consideradas regulares pelo Tribunal de Contas do Estado - TCE. Disse 32 

que a prestação de contas do ano de dois mil e doze, que foi aprovada com louvor pelo 33 

Conselho Curador, ainda está sendo analisada pelo TCE e a do corrente ano está sendo 34 



 
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 

 

elaborada. O Reitor comunicou que a Secretaria de Estado Planejamento e Gestão – 35 

SEPLAG encaminhou à Reitoria, no último dia vinte e cinco, o processo E-36 

26/009/2387//2013, que trata do Projeto de Lei que trata da Dedicação Exclusiva (ADE). 37 

Disse que o processo retornou à Universidade para que fossem acrescentadas algumas 38 

solicitações feitas por aquela Secretaria de Estado. Solicitou ao Sr. José Fernando que 39 

prestasse maiores esclarecimentos aos presentes. O Sr. José Fernando fez um breve 40 

relato da tramitação do processo: i) em quatorze de agosto do corrente ano o processo 41 

deu entrada, pela primeira vez, na SEPLAG; ii) no mês de setembro foi solicitada, pela 42 

Secretaria, a ata do Conselho Universitário - CONSUNI na qual a minuta foi aprovada; iii) 43 

no dia dezesseis de setembro a minuta chegou à SEPLAG e após parecer jurídico da 44 

Secretaria de Ciência e Tecnologia – SECT, que alertou para o Decreto Estadual n.º 45 

40.719/2007, o processo retornou à Reitoria, na última sexta-feira, para acréscimo do 46 

detalhamento da despesa e da declaração de impacto financeiro dentro da proposta 47 

orçamentária da Instituição. Informou que o atendimento às solicitações está em 48 

andamento. O Reitor concluiu dizendo que a Reitoria irá reencaminhar o processo o mais 49 

breve possível. Passando ao item 2, o Prof. Paranhos comentou o workshop “Inovação 50 

e Desenvolvimento Regional”, que fez parte da programação da Semana Nacional de 51 

Ciência e Tecnologia-2013 - “XIII Mostra de Pós-Graduação e V Mostra de Extensão IFF-52 

UFF-UENF”, que foi realizada no período de vinte e um a vinte e cinco de outubro do 53 

corrente ano. Disse que a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Campos - 54 

Tec-Campos apresentou os seus casos de sucesso, o Instituto Federal Fluminense – IFF 55 

apresentou seu Polo Tecnológico, o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia de 56 

Campos dos Goytacazes apresentou a proposta de seu Parque Tecnológico e a 57 

Prefeitura de Macaé a do Polo Tecnológico. Ressaltou o avanço, demonstrado pelo IFF, 58 

na questão do Polo Tecnológico e salientou que neste sentido ainda precisamos avançar. 59 

O Reitor sugeriu que a questão do Polo Tecnológico fosse trabalhada de forma 60 

semelhante a da Incubadora de Empreendimentos, ou seja, pensando em consórcios 61 

para que o trabalho seja realizado de forma coletiva. Disse que professores das diversas 62 

linhas de pesquisa devem ser envolvidos no processo, buscando alternativas internas 63 

para o desenvolvimento do Parque Tecnológico. O Prof. Paranhos informou que vem 64 

buscando contato com os professores para este fim. O Prof. Amaral informou que esteve 65 

presente no “Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação da Região Sudeste”, 66 

em Niterói/RJ. Disse que na oportunidade conversou com o Diretor da Financiadora de 67 
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Estudos e Projetos - FINEP a respeito da pendência que a UENF tem com aquele órgão, 68 

referente à certidão de registro do imóvel onde está instalada a Universidade, e colocou 69 

ao Diretor nossa preocupação para a participação no Edital FINEP/2014. O Sr. 70 

Constantino disse, em relação ao certificado de propriedade de imóvel, que poderia ser 71 

analisado o exercício de usucapião. Sugeriu que fosse feito um estudo nesse sentido. O 72 

Reitor pediu ao Prof. Amaral que ficasse responsável pela verificação desta 73 

possibilidade. O Prof. Amaral ressaltou o sucesso da “XIII Mostra de Pós-Graduação e V 74 

Mostra de Extensão IFF-UFF-UENF”. Disse que foram quatrocentos e trinta e nove 75 

trabalhos da Pós-Graduação, apresentados em forma de banners ou apresentação oral, e 76 

cento e trinta e cinco banners e apresentação oral da Extensão. Ressaltou que o evento 77 

tem melhorado a cada ano. Concluiu dizendo se tratar de um trabalho hercúleo, mas que 78 

tem dado frutos. O Reitor enfatizou que não se trata apenas de quantidade, mas também 79 

de qualidade. Parabenizou a todos que contribuíram para a realização do evento. 80 

Lembrou aos presentes que estava sendo realizada a “7ª Semana do Servidor” e que na 81 

próxima semana a Universidade realizaria a “Semana Acadêmica 2013 – III Encontro de 82 

Licenciaturas”. O Prof. Nagipe agradeceu o apoio da Reitoria aos projetos de Extensão. 83 

Informou que as obras do biodigestor no assentamento Josué de Castro já estão quase 84 

concluídas. Disse que os assentados estão tendo curso de gastronomia, usando a própria 85 

produção do assentamento. O Reitor parabenizou o trabalho realizado pela Pró-Reitoria 86 

de Extensão. O Reitor informou que participou do “53º Fórum Nacional de Reitores da 87 

Associação Brasileira de Universidades Estaduais e Municipais - ABRUEM” e que na 88 

oportunidade foi assinado um protocolo de interesse de adesão ao “Programa de 89 

Mobilidade ABRUEM para Estudantes de Graduação”. Comunicou que a ABRUEM 90 

assinou um convênio com a instituição sul-coreana Chung-Ang University. Disse que na 91 

ocasião questionou sobre a possibilidade de se expandir às universidades estaduais a 92 

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP. Comunicou que a contrapartida dos 93 

convênios, para o ano de dois mil e quatorze, destinada às universidades, será de 0,1% 94 

(zero vírgula um por cento), segundo informações obtidas no 53º Fórum de Reitores. 95 

Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16h e 96 

30 min. 97 

 98 

Prof. Silvério de Paiva Freitas                                      Daliane da Mata Almeida 99 
                  Reitor                                                                Secretária ad hoc 100 

 101 


