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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO 2 

ORDINÁRIA DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 3 

NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

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

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

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

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

Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Adriana Jardim de 9 

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

Garcia - Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de 11 

Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do 12 

CBB; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof.ª Daniela Barros de Oliveira - 13 

Diretora do CCTA, em exercício; Prof. Sérgio Arruda de Moura - Diretor do CCH; Sr. 14 

Antônio Constantino de Campos – Diretor Geral Administrativo. Compareceram como 15 

convidados: Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral; Sr. Luiz Gabriel Sarmet 16 

Moreira Smiderle – Diretor da Prefeitura da UENF, em exercício; Prof. Vanildo Silveira – 17 

Diretor de Informação e Comunicação; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – 18 

Diretor da Agência de Inovação; Prof.ª Paula Alessandra Di Filippo, Chefe do Hospital 19 

Veterinário, em exercício; Sr.ª Daliane da Mata Almeida – Secretária ad hoc. Tratou-se da 20 

seguinte pauta: 1- Colação de grau em separado; 2- Aprovação da ata da 442ª reunião; 21 

3- Equipamentos multiusuários; 4- Constituição de comissões de sindicância; 5- 22 

Conjuntura atual da UENF; 6- Assuntos diversos. Passando ao item 1, foi realizada a 23 

colação de grau dos seguintes formandos: Kate Katherine da Silva Batista – Ciências 24 

Biológicas; Júlia Guimarães Barbosa e Raphael Rodrigues Aurich – Ciências Sociais; 25 

Carolina Pessanha Gonçalves e Lorenzo Simonassi Cabrini – Engenharia de Exploração 26 

e Produção de Petróleo; Ricardo Faria Terra – Engenharia Metalúrgica e de Materiais; 27 

Angélica Pereira Ribeiro – Engenharia de Produção; Bárbara Sóta Quintãn – Licenciatura 28 

em Matemática; Rodrigo Lopes Brochado – Agronomia; João Gatto Brom de Luna, 29 

Rômulo Ferreira de Assumpção, Thadeu de Castro e Wlaisa Vasconcelos Sampaio – 30 

Medicina Veterinária. O Prof. Edson parabenizou a todos e desejou-lhes sucesso nas 31 

atividades profissionais. Passando ao item 2, o Prof. Edson colocou em apreciação a 32 

minuta da ata 442, sendo aprovada com uma abstenção. Passando ao item 3, o Prof. 33 

Edson lembrou a todos que foi solicitado na reunião anterior que os Diretores trouxessem 34 
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a listagem dos equipamentos demandados pelos Centros para aquisição, para apreciação 35 

do Colegiado. Perguntou se a listagem já havia sido finalizada. A Prof.ª Daniela informou 36 

que a mesma já estava pronta e entregou ao Prof. Edson a CI UENF/CCTA Nº 008/2014, 37 

assinada pelos quatro Diretores, com a listagem dos equipamentos dos quatro Centros. O 38 

Prof. Gonçalo acrescentou que a listagem dos equipamentos já estava organizada em 39 

ordem de prioridades. Chamou a atenção para a quantidade de prédios construídos no 40 

campus da Universidade que ainda não dispõem de infraestrutura elétrica e indagou se 41 

não poderiam ser incluídas, no próximo FINEP, tais demandas. O Prof. Edmilson 42 

relembrou que na ocasião da instalação do equipamento de RMN verificou-se a 43 

indisponibilidade de carga elétrica, gerador, climatização entre outros. Disse que a parte 44 

da infraestrutura é fundamental. Disse ainda que os envolvidos na solicitação dos 45 

equipamentos devem dar subsídios à Prefeitura do Campus para que a mesma saiba 46 

quais são as demandas para a instalação do equipamento solicitado. O Prof. Edson 47 

pediu a Prof.ª Adriana que, em conjunto com o Prof. Amaral, consultem a FINEP para 48 

verificar a possibilidade de incluir no projeto a infraestrutura elétrica e climatização, além 49 

de consultarem sobre a questão da documentação do terreno. O Prof. Paranhos disse 50 

que uma alterativa para este tipo de demanda seria os Editais FAPERJ, onde há um 51 

maior acesso tanto para aprovações quanto para a utilização dos recursos. O Sr. Gabriel 52 

disse que o principal gargalo que temos são as novas construções do campus, onde 53 

novas subestações de distribuição de energia deverão ser feitas. O Prof. Edson sugeriu 54 

que o Prefeito do Campus, o Prof. Amaral e os Diretores se reúnam para fazer uma 55 

estimativa do que a Universidade necessita para suprir as necessidades relativas à 56 

expansão elétrica. Ressaltou a importância de termos a listagem dos equipamentos. 57 

Disse que conhecendo as demandas é possível se adiantar às oportunidades que 58 

surgirem. Lembrou a solicitação do Prof. Reginaldo, feita na reunião anterior, de inclusão 59 

da UTI neonatal na listagem de equipamentos. Colocou a listagem para apreciação do 60 

Colegiado, deixando a ressalva de se verificar junto ao Prof. Henrique e ao Prof. 61 

Reginaldo a demanda do Hospital Veterinário. A listagem foi aprovada pelo COLEX, 62 

considerando a ressalva apresentada. O Sr. Constantino elogiou a evolução do 63 

entendimento entre os Diretores e disse ser notável o envolvimento marcante em 64 

benefício do serviço que tem sido feito com extrema harmonia e eficiência. Passando ao 65 

item 4, o Prof. Edson lembrou que o assunto já havia sido discutido em Colegiados 66 

anteriores e que na ocasião foi sugerido que cada Centro encaminhasse à Reitoria uma 67 
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listagem de nomes de servidores disponíveis a participarem de comissões de sindicância. 68 

Relatou que ainda assim a Reitoria tem encontrado dificuldades na composição da 69 

mesma, pois alguns servidores encaminham cartas alegando que não podem participar 70 

por diversos motivos. Disse que é preciso gerar uma regra para evitar esta situação. 71 

Ressaltou que a participação em comissões de sindicância é uma das obrigações dos 72 

servidores públicos e disse que a recusa tem atrapalhado demais a administração. O 73 

Prof. Gonçalo disse que havia pedido a Assessoria Jurídica da Universidade um manual 74 

com um passo a passo de como proceder nas sindicâncias, para servir de orientação aos 75 

servidores, mas recebeu o manual do sindicante. O Prof. Rodrigo informou que todo 76 

servidor convocado a participar de uma sindicância, recebe por e-mail o manual do 77 

sindicante para auxiliá-lo. O Prof. Gonçalo disse que é preciso elaborar um manual com 78 

uma linguagem mais didática, o que poderia fazer com que as sindicâncias fossem 79 

resolvidas com maior agilidade. O Prof. Edson considerou válida a sugestão. O Prof. 80 

Paranhos sugeriu que fosse treinada uma turma específica, pelo menos para as 81 

sindicâncias mais triviais, pois isto traria uma maior eficiência. O Prof. Edmilson pediu 82 

que seja comunicado à Diretoria toda vez que uma comissão de sindicância for 83 

instaurada no respectivo Centro, para que os trâmites dos documentos sejam 84 

respeitados. O Prof. Rodrigo disse que se tem pensado na criação de uma comissão de 85 

sindicância permanente, não para resolver todas as sindicâncias, mas para instruir os 86 

demais grupos de sindicância e manterem os Diretores informados da ocorrência das 87 

mesmas. O Prof. Edson disse que se faz necessário instituir um procedimento, por meio 88 

do Colegiado, para a composição das comissões de sindicância. Disse esperar que, 89 

diante das sugestões apresentadas, tais regras sejam elaboradas em um curto espaço de 90 

tempo. Passando ao item 5, o Prof. Edson comunicou a problemática que continua se 91 

repetindo com relação às justificativas de ausência para reunião do CONSUNI. Pediu 92 

para que os membros tratem esta questão com mais responsabilidade. O Prof. Edson 93 

relatou que o Sr. Constantino havia lhe comunicado que quatro processos retornaram 94 

com o despacho da SEPLAG. Passou a palavra ao Sr. Constantino para que o mesmo 95 

comentasse o assunto. O Sr. Constantino leu, para conhecimento dos presentes, a 96 

resposta da Subsecretaria de Administração de Pessoal da SEPLAG, referente aos 97 

processos: E-26/009/112//2013 (Solicita autorização para convocar mais 65 candidatos 98 

aprovados no concurso público de 2012 da carreira de servidores técnicos administrativos 99 

- Of. UENF/GAB 15/13); E-26/009/758//2013 (Convocação de candidatos aprovados em 100 
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concurso público - CI DGA 163/13); E-26/009/1974//2013 (Justificativas e demonstrativos 101 

do impacto das despesas de pessoal e encargos sociais) e E-26/050.721/201 (Resolução 102 

CONSUNI que dispõe sobre concessão de auxílio-saúde aos servidores públicos da 103 

UENF). Disse que todos traziam o mesmo despacho que dizia que as referidas despesas 104 

não poderiam ser incluídas no orçamento de dois mil e quatorze. O Prof. Edson pediu 105 

aos membros do Colegiado que divulgassem a informação dada pelo Sr. Constantino. 106 

Passando ao item 6, o Prof. Edson comunicou que a obra do Restaurante Universitário 107 

está pronta, porém para colocá-lo em funcionamento precisamos dos equipamentos, que 108 

ainda não foram adquiridos devido ao contingenciamento feito pelo Governo em 2013. O 109 

Prof. Edson ressaltou o grande número de alunos que foram encaminhados ao exterior 110 

no ano de dois mil e treze. Informou que a Prof.ª Ana Beatriz ficará provisoriamente 111 

responsável pela Secretaria Acadêmica devido à saída da Prof.ª Anna Okorokova. Nada 112 

mais havendo a tratar, o Prof. Edson agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16h e 113 

40 min. 114 

 115 

 116 

 117 
Prof. Edson Corrêa da Silva                                      Daliane da Mata Almeida 118 

Vice-Reitor                                                             Secretária ad hoc 119 
 120 


