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 1 

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e treze, foi realizada, na sala de reuniões 5 

da Reitoria, às 14 horas e 10 minutos, a quadringentésima quadragésima reunião 6 

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

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

Freitas – Reitor, que presidiu a reunião; Profª Adriana Jardim de Almeida - Pró-Reitora de 9 

Pesquisa e Pós-Graduação, em exercício; Profª Ana Beatriz Garcia - Pró-Reitora de 10 

Graduação; 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. Reginaldo da Silva Fontes 16 

– Chefe do Hospital Veterinário; Srª Daliane da Mata Almeida – Secretária ad hoc. Tratou-17 

se da seguinte pauta: 1- Colação de Grau em separado; 2- Aprovação da ata da 439ª 18 

reunião; 3- Ações da Prefeitura da UENF; 4- Proposta de calendário de reuniões para 19 

2014; 5- Assuntos diversos. Passando ao item 1, foi realizada a colação de grau dos 20 

seguintes formandos: Cristiana Mariana da Silva Souza do Nascimento – Licenciatura em 21 

Ciências Biológicas; Érika Fernandes – Agronomia; Layla Poubel Tunala – Bacharelado 22 

em Ciências Biológicas; Priscilla Carla dos Santos Costa – Medicina Veterinária. O Reitor 23 

parabenizou os formando desejando-lhes sucesso na vida pessoal e profissional. 24 

Passando ao item 2, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata 439, sendo 25 

aprovada com uma abstenção. Passando ao item 3, o Reitor passou a palavra ao Prof. 26 

Gustavo para que o mesmo relatasse as ações emergenciais realizadas pela Prefeitura 27 

do Campus. O Prof. Gustavo contou que devido às chuvas ocorridas no período a 28 

Prefeitura foi bastante requisitada. Relatou que há prédios com problemas de vazamentos 29 

devido a telhas quebradas. Pediu aos Diretores de Centro que fiquem atentos quando da 30 

instalação dos aparelhos de ar-condicionado, para que, se detectarem alguma telha 31 

quebrada, comuniquem imediatamente a Prefeitura. Relatou que ocorreram vazamentos 32 

também em áreas não cobertas por telhados. Disse que solicitou um aumento na cota 33 

destinada à manutenção, pois o valor que dispunha não era suficiente para sanar os 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 

 

problemas emergenciais, relacionados aos vazamentos. Comunicou que a solicitação foi 35 

autorizada pelo Reitor e que, nos próximos dois ou três meses, será feito um serviço de 36 

impermeabilização emergencial nas áreas que não são cobertas por telhados. Salientou 37 

que será necessário também fazer a impermeabilização das áreas cobertas por telhas. 38 

Relatou que devido aos inúmeros problemas e também ao custo com relação ao serviço 39 

de vigilância no campus, a Prefeitura tem buscado uma alternativa que favoreça a 40 

eficiência do serviço e diminua os custos. Disse que uma alternativa seria a instalação de 41 

câmeras de vigilância e a troca da guarda por agentes de segurança móvel. Comunicou 42 

que o contrato com a empresa de vigilância atual foi renovado por mais seis meses. O 43 

Prof. Reginaldo chamou a atenção para que a demanda do projeto das pequenas obras 44 

do Hospital Veterinário seja recuperada e executada em 2014. O Prof. Gustavo informou 45 

que a empresa JOTESSE ganhou a licitação, mas que as obras ainda não haviam sido 46 

realizadas por falta de recursos. O Prof. Reginaldo ressaltou a necessidade da 47 

substituição do sistema de refrigeração central para o individual e da instalação de um 48 

compressor no Hospital Veterinário. Pediu que em 2014 seja dada maior atenção a esta 49 

solicitação. O Sr. Constantino disse que a empresa de vigilância em atuação é boa, os 50 

vigilantes são atentos e atendem as demandas, mas que ao longo do período de contrato 51 

aconteceram mudanças na Legislação que favoreceu as diversas reivindicações feitas 52 

pela empresa, aumentando os custos. Relatou que foi feito um acordo com a HOPEVIG, 53 

onde a Universidade atendeu a uma série de demandas e a empresa apontou para uma 54 

redução de pessoal. Enfatizou a necessidade de serem levadas a sério as comissões 55 

fiscalizadoras de contratos. O Prof. Gustavo informou aos Diretores que a cota de 56 

manutenção foi aumentada em quarenta mil reais para que, além dos trabalhos de 57 

impermeabilização dos prédios, seja construído o paiol solicitado pelo Exército. O Prof. 58 

Henrique citou como demanda para o próximo ano as instalações elétricas no prédio da 59 

Unidade de Apoio a Pesquisa - UAP. O Prof. Vanildo chamou atenção para a demanda 60 

da finalização do outdoor na entrada da Universidade. O Prof. Gonçalo indagou ao Prof. 61 

Gustavo sobre a questão dos resíduos químicos. O Prof. Gustavo disse que havia 62 

encaminhado a Diretoria Geral de Administração - DGA a solicitação, mas não houve 63 

orçamento suficiente. Informou que a obra de reforma da estação principal de energia 64 

elétrica já estava em andamento. Disse que serão necessários seis interrompimentos do 65 

fornecimento de energia, das 8h às 17h, para a conclusão do serviço. Pediu aos Diretores 66 

que informem em seus Centros. O Prof. Gonçalo sugeriu que se faça a divulgação da 67 
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importância da reforma da estação principal e que a Prefeitura avise com antecedência os 68 

dias em que haverá a suspensão da energia. Passando ao item 4, o Reitor colocou em 69 

apreciação a proposta de calendário de reuniões para 2014, sendo o mesmo aprovado 70 

por unanimidade. Informou que a proposta será apreciada também no Conselho 71 

Universitário – CONSUNI. Passando ao item 5, o Reitor lembrou que naquela tarde 72 

estava sendo realizada, no Centro de Convenções, a comemoração de encerramento dos 73 

“20 anos da UENF”. Ressaltou que a Instituição manteve a posição de melhor 74 

Universidade do Estado na avaliação feita pelo Ministério da Educação - MEC. Atribuiu o 75 

resultado ao trabalho e dedicação realizados pelos técnicos administrativos, alunos e 76 

professores. Comunicou que solicitações foram encaminhadas ao Governo para que o 77 

mesmo reconheça o valor da Instituição e atenda principalmente as suas demandas 78 

trabalhistas. Disse que toda a comunidade acadêmica deve se sentir valorizada e 79 

orgulhosa pela conquista. Ressaltou o bom ensino ministrado, a boa estrutura da 80 

Universidade e os equipamentos de ponta que a mesma possui. Disse que não é por 81 

acaso que desde o ano de dois mil e oito a Universidade tem se colocado entre as 82 

melhores, mas salientou que é preciso crescer cada vez mais. O Prof. Edmilson 83 

agradeceu a Reitoria, a DGA e a Prefeitura do Campus pelo atendimento à demanda de 84 

instalação do aparelho de ressonância magnética. A Profª Adriana Jardim informou que 85 

o site do CONFICT já está em funcionamento e as inscrições já estão sendo iniciadas. 86 

Comunicou também que houve mudança com relação à logística e que encaminharia 87 

uma circular aos Diretores de Centro. Pediu que fosse divulgado nos Centros que o aluno 88 

só irá se inscrever, cabendo ao orientador o encaminhamento do resumo do projeto. 89 

Informou que o projeto APQ2 foi aprovado. O Prof. Sérgio Arruda informou que será 90 

realizada a festa tradicional de fim de ano do CCH, por adesão, no Sindicato dos 91 

Bancários. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião 92 

às 16h e 45 min. 93 
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Prof. Silvério de Paiva Freitas                                      Daliane da Mata Almeida 96 
Reitor                                                              Secretária ad hoc 97 
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