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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 3 

DARCY RIBEIRO – UENF 4 

Aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze, foi realizada, na sala de reuniões 5 

da Reitoria, às 14 horas e 25 minutos, a quadringentésima quadragésima primeira 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 Silva – 8 

Vice-Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Geraldo do Amaral Gravina - Pró-Reitor de 9 

Graduação, em exercício; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. 10 

Oscar Paz La Torre – Diretor do CCT, em exercício; Prof. Sérgio Arruda de Moura - Diretor do 11 

CCH; Sr. Antônio Constantino de Campos – Diretor Geral Administrativo. Compareceram 12 

como convidados: Prof. Manuel Vazquez Vidal Júnior, Chefe de Gabinete; Prof. Rodrigo da 13 

Costa Caetano – Secretário Geral; Prof. Vanildo Silveira – Diretor de Informação e 14 

Comunicação; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; 15 

Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Sr.ª Daliane da Mata 16 

Almeida – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 440ª 17 

reunião; 2- Procedimentos para comprovação de diárias; 3- Concessão de auxílio ao 18 

dependente PNE aos servidores da UENF (processo E-26/009/2627//2013); 4- Conjuntura 19 

atual da UENF; 5- Assuntos diversos. O Prof. Edson deu início à reunião informando que o 20 

Reitor encontrava-se em férias. Passando ao item 1, o Prof. Edson colocou em apreciação a 21 

minuta da ata 440, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 2, o Prof. Edson 22 

comunicou que o assunto a ser abordado já havia sido colocado para esclarecimentos em 23 

reunião anterior. Disse que é solicitado para a comprovação de diárias, desde o ano de dois 24 

mil e nove, o preenchimento de um relatório e quando for o caso a anexação dos 25 

comprovantes de passagem, entre outros. Lembrou que o Ministério Público do Estado do Rio 26 

de Janeiro - MPRJ inquiriu da Reitoria se todos os procedimentos estavam sendo seguidos. 27 

Disse que a Assessoria Jurídica da Universidade tem tomado todas as providências para 28 

atendimento das solicitações do MPERJ. Leu a Correspondência Interna (CI Circular 29 

UENF/DGA nº 16/13), encaminhada à Reitoria, que trata do assunto. Disse que esta CI já 30 

havia sido distribuída pela Diretoria Geral de Administração - DGA também às Diretorias, de 31 

Centro e Administrativas, e Pró-Reitorias. Ressaltou que o assunto estava novamente sendo 32 

colocado em pauta para lembrar que os procedimentos devem ser atendidos rigorosamente a 33 

partir do corrente ano. O Prof. Vanildo quis saber como ficará a compensação dos gastos 34 

quando o transporte for feito em carro próprio. O Prof. Edson disse que o formulário deverá 35 

ser preenchido informando que o transporte foi realizado em carro próprio, mas não haverá 36 
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reembolso pela Universidade. O Sr. Constantino disse que, com o questionamento do 37 

MPRJ, a DGA verificou que a normativa do ano de dois mil e nove deveria ser 38 

complementada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, quanto à 39 

comprovação do tíquete de viagem. Disse que, até que se venha uma regulamentação, a 40 

Universidade deverá seguir todos os procedimentos exigidos pelo MPRJ para a comprovação 41 

de diárias. Passando ao item 3, o Prof. Edson disse que a solicitação de concessão de 42 

“Auxílio ao Dependente Portador de Necessidades Especiais (PNE)” aos servidores da UENF 43 

originou um processo e este gerou uma minuta de regulamentação. Disse que esta minuta foi 44 

para a Assessoria Jurídica da Universidade – ASJUR e recebeu seu parecer favorável. Leu a 45 

conclusão do parecer da ASJUR. Disse também que a ASJUR encaminhou seu parecer à 46 

DGA, que tomou ciência e o encaminhou à Gerência de Recursos Humanos – GRH, sendo 47 

assim enviada, com o seu parecer, à Reitoria. Leu o parecer da GRH. Informou que o 48 

processo será levado à apreciação final no Conselho Universitário e que estava sendo 49 

colocado em pauta para uma apreciação prévia pelo Colegiado Executivo. Lembrou que o 50 

assunto em questão já havia sido discutido no Colegiado anteriormente. O Prof. Gonçalo 51 

perguntou qual seria o valor do auxílio ao dependente. O Prof. Edson disse que não será um 52 

valor mensal e sim um ressarcimento de despesas, de no máximo seiscentos reais, mediante 53 

comprovação dos gastos. O Prof. Reginaldo quis saber se o procedimento adotado estava 54 

sendo baseado em uma Lei ou Decreto do Estado ou do Município. O Prof. Edson disse que 55 

estavam sendo usados princípios estaduais gerais para atender tal demanda. O Prof. 56 

Reginaldo questionou o porquê de ser considerado um reembolso, já que se trata de um 57 

auxílio. Disse que a necessidade da comprovação dos gastos, no caso de reembolso, poderá 58 

dificultar o recebimento do auxílio. O Prof. Edson disse que, devido à variação dos valores 59 

que possam ser requisitados, de acordo com as necessidades do dependente, dessa forma o 60 

ressarcimento é garantido. O Prof. Manuel disse que o que levou a Reitoria a propor este 61 

auxílio foi a necessidade que alguns funcionários, com filhos com necessidades especiais, 62 

passam a ter à medida que os mesmos crescem e deixam de ter direito ao Auxílio Creche, 63 

destinado aos filhos dos servidores com até seis anos de idade. Passando ao item 4, o Prof. 64 

Edson relatou a reunião realizada na FAPERJ, no último dia sete. Disse que, além dele, o 65 

Reitor, o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação e o Diretor Geral Administrativo reuniram-66 

se com o presidente da FAPERJ, o Sr. Ruy Garcia, com o objetivo de discutir a questão da 67 

verba descentralizada. Informou que a Universidade se comprometeu em avançar mais um 68 

pouco na formalização da questão das bolsas, talvez por meio do preenchimento de 69 

formulários e envio de relatórios à FAPERJ. Comunicou também o aumento, anunciado pelo 70 

presidente da Fundação, do número de bolsas destinadas à Universidade. Disse que a “cota 71 



 
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 

 

80” passará para “cota 100”, passando para cem o número de bolsas ofertadas. O Prof. 72 

Edson chamou a atenção para a grande dificuldade, enfrentada pela Universidade, com 73 

relação ao número de vagas destinadas ao cargo de Técnico Administrativo. Contou que a 74 

Reitoria recebeu CI do Diretor do CCT solicitando a convocação de mais aprovados do último 75 

concurso público, para atender a carência de seu Centro. Informou que a convocação 76 

depende da liberação do Governo e que, desde março do ano de dois mil e treze, a Reitoria 77 

pediu que fossem liberadas sessenta e cinco vagas para Instituição. Comunicou que a 78 

Reitoria teve conhecimento, através da mídia externa, que cinquenta e sete professores da 79 

UENF haviam assinado um manifesto contendo denúncias relativas à administração da 80 

Universidade. Salientou que este documento não havia sido encaminhado à Reitoria para 81 

conhecimento. Relatou que, em virtude deste fato, a administração enviou, a cada um dos 82 

docentes, documento solicitando que os mesmos explicitassem as denúncias contidas no 83 

manifesto, com o objetivo de trazer à discussão dos fatos ao âmbito da Universidade, além 84 

das providências necessárias para os devidos esclarecimentos. O Prof. Edson informou que 85 

na última reunião junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, onde 86 

estavam presentes o Chefe de Gabinete da Reitoria e representantes sindicais, ficou 87 

acordado que a Minuta do Adicional de Dedicação Exclusiva será encaminhada à Assembleia 88 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ assim que findar o seu período de recesso. 89 

Passando ao item 5, o Prof. Vanildo reforçou o comunicado, feito no ano passado, a respeito 90 

dos problemas relativos ao e-mail da Universidade. Disse se tratar de um problema crônico 91 

que a Diretoria de Informação e Comunicação – DIC ainda não conseguiu resolver, pois 92 

depende de equipamentos melhores, dos quais a DIC ainda não dispõe. Comunicou que o 93 

projeto de reestruturação da parte de redes foi aprovado pela FAPERJ. Disse que o valor 94 

aprovado foi de um milhão e duzentos e sessenta mil reais. Nada mais havendo a tratar, o 95 

Prof. Edson agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17h e 10 min. 96 
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        Prof. Edson Corrêa da Silva                                      Daliane da Mata Almeida 99 
        Vice-Reitor                                                             Secretária ad hoc 100 
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