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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

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

reuniões da Reitoria, às 14 horas e 15 minutos, a quadringentésima trigésima nona 6 

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

Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes conselheiros: Prof. Silvério de 8 

Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva - Vice-Reitor; 9 

Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, em 10 

exercício; Profª Ana Beatriz Garcia - Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo Roberto 11 

Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Francisco José 12 

Alves Lemos – Diretor do CBB, em exercício; Prof. Oscar Paz La Torre – Diretor do CCT, 13 

em exercício; Prof. Sérgio Arruda de Moura - Diretor do CCH; Sr. Antônio Constantino de 14 

Campos – Diretor Geral Administrativo. Compareceram como convidados: Prof. Rodrigo 15 

da Costa Caetano – Secretário Geral; Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor da 16 

Prefeitura da UENF; Prof. Vanildo Silveira – Diretor de Informação e Comunicação; Prof. 17 

Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Prof. Reginaldo 18 

da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Srª Daliane da Mata Almeida – 19 

Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 438ª reunião; 2- 20 

Procedimentos referentes ao término do exercício 2013; 3- Recurso de estudante 21 

(Processo E-26/009/1879//2013); 4- Servidores cedidos (concessão de gratificação de 22 

encargos especiais) – Processo E-26/009/3747/2013; 5- Assuntos diversos. Passando ao 23 

item 1, o Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e colocou em 24 

apreciação a minuta da ata 438, sendo aprovada com uma abstenção. Passando ao 25 

item 2, o Reitor alertou aos conselheiros para a elaboração dos relatórios de atividades 26 

do ano de dois mil e treze. Enfatizou a necessidade de se manter em funcionamento, no 27 

período de recesso de final de ano, as atividades imprescindíveis ao funcionamento da 28 

Instituição. Chamou a atenção para o encerramento de contratos, que ocorrem 29 

normalmente no final do ano, com as empresas que prestam serviços à Universidade. 30 

Disse que neste período muitos servidores estão cumprindo aviso prévio. Ressaltou a 31 

preocupação com relação à questão trabalhista junto a Secretaria de Estado de 32 

Planejamento e Gestão – SEPLAG e salientou que a Reitoria tem reivindicando 33 

insistentemente ao Governo a questão do Adicional de Dedicação Exclusiva – ADE e a 34 
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correção das distorções na tabela salarial. O Prof. Gustavo Xavier informou que será 35 

assinado o aditivo de prazo e valor com a empresa responsável pela segurança e limpeza 36 

da Universidade. O Prof. Vanildo informou que a Diretoria de Informação e Comunicação 37 

– DIC suspenderá as solicitações de serviço durante o período de recesso de final de 38 

ano. Comunicou que neste período haverá plantão para resolução de problemas em 39 

equipamentos de pesquisas ou administrativos, inclusive aos sábados e domingos. 40 

Informou também que trinta por cento do efetivo do suporte será mantido no mês de 41 

janeiro. O Reitor salientou a importância do planejamento das atividades essenciais no 42 

período de férias acadêmicas. O Sr. Constantino reforçou a necessidade da presença de 43 

servidores que possam responder administrativamente durante o período de recesso 44 

acadêmico. Reenfatizou o compromisso na elaboração do relatório final das atividades do 45 

ano de dois mil e treze. Passando ao item 3, o Reitor informou que será levado à 46 

apreciação do Conselho Universitário o recurso do estudante referente ao Processo E-47 

26/009/1879//2013. Disse que a solicitação é um direito do discente, constante no 48 

Regimento da Universidade. Passando ao item 4, o Reitor leu, para conhecimento do 49 

Colegiado, a minuta anexada ao Processo E-26/009/3747/2013, que “Regulamenta a 50 

Concessão de Gratificação de Encargos Especiais aos servidores cedidos à Universidade 51 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro e dá outras providências”. O Prof. Nagipe 52 

agradeceu a compreensão da Reitoria em relação ao tempo que levou para o 53 

encaminhamento do processo pela Comissão Central de Carreira Técnico Administrativa. 54 

Disse que os integrantes da comissão compreenderam a necessidade da equiparação de 55 

salários. Parabenizou a Reitoria pela minuta que está sendo apreciada. O Reitor 56 

informou que o processo será encaminhado à Assessoria Jurídica e posteriormente será 57 

levado ao Conselho Universitário para apreciação. Passando ao item 5, o Reitor 58 

comunicou que recebeu da ASJUR o Ofício nº 4806/13, encaminhado pelo Ministério 59 

Público do Estado do Rio de Janeiro - MPRJ, com resposta à consulta feita ao órgão, por 60 

meio do Ofício ASJUR/UENF nº 038/13, relacionada às denúncias de irregularidade no 61 

pagamento de diárias e aquisição de tomógrafo. Leu o Termo de Informação (Protocolo nº 62 

201301195976), anexado ao ofício do MPRJ, que constata a existência do ICP nº 085/10 63 

(MPRJ 201000316913), sobre pagamento de diárias e a inexistência de procedimento 64 

instaurado com relação à aquisição de tomógrafo. Informou que a ação existente é do 65 

ano de dois mil e dez. Disse que serão realizadas reuniões com a Auditoria, Gerência de 66 

Planejamento Administração e Finanças – GPAF e outros setores da Universidade para 67 
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análise dos procedimentos que deverão ser realizados para o devido atendimento das 68 

exigências legais. O Reitor leu a CI CGD/UENF 006/2013, que trata da visita de 69 

representante do Governo do Estado para treinamento relacionado à gestão de 70 

documentos na UENF, que ocorrerá no dia vinte e sete de novembro, às quatorze horas, 71 

no Anfiteatro I do Centro de Convenções. Ressaltou a importância da participação 72 

das(os) secretárias(os) da Instituição. O Reitor comunicou o recebimento da Chamada 73 

Pública MCTI/SETEC/CNPq Nº 92/2013 – Apoio à Implantação e Capacitação de Núcleos 74 

de Inovação Tecnológica. Leu o cronograma do Edital. O Prof. Paranhos disse que já 75 

estava ciente do Edital e que já tinha um projeto cuja tônica é a prospecção, ou seja, 76 

atuação junto aos Programas de Pós-Graduação para analisar qual pesquisa poderá ter 77 

potencial de patente para registro. O Reitor avisou, a pedido do Prof. Amaral, que o 78 

Centro de Ciência e Tecnologia – CCT teve seu subprojeto “Modernização de Oficina 79 

Multiusuário de Preparação de Amostras para Testes de Novos Materiais de Engenharia 80 

e Emprego Off-Shore” aprovado, com um milhão, noventa e nove mil reais e dez 81 

centavos, na Chamada Pública MCTI/FINEP/CT-INFRA – Infraestrutura em Campi 82 

Estaduais e Municipais - 02/2013. O Prof. Edson relatou a visita, ocorrida no último dia 83 

vinte e cinco, do Vice-Reitor da Universidade Sul Coreana Chungnam National University 84 

(CNU), o Sr. Do Lim Choi. Disse que a visita foi agendada a partir de contatos feitos 85 

anteriormente pelo Prof. Silvério e Prof. Paranhos em visita da Associação Brasileira de 86 

Reitores das Universidades Estaduais e Municipais – ABRUEM à Coreia do Sul e, 87 

também, pela Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais - ASSAII. Contou 88 

que foi realizada uma reunião de trabalho onde diversas ideias de cooperação surgiram. 89 

Disse que a partir do que foi discutido será feito um resumo dos itens acordados para que 90 

o vice-reitor sul coreano coloque seus pesquisadores em contato com a UENF para 91 

cooperação. Ressaltou que esta interação é importante para pesquisa, pós-graduação e 92 

auxilia também no ranqueamento da Instituição junto a Coordenação de Aperfeiçoamento 93 

de Pessoal de Nível Superior - CAPES. O Reitor pediu a cada Diretor que divulgue em 94 

suas reuniões de Centro o interesse manifestado pela instituição sul coreana. Nada mais 95 

havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16h e 10 min. 96 

 97 

 98 

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


