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 1 

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA 2 

DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, foi realizada, na sala de 5 

reuniões da Reitoria, às 14 horas e 10 minutos, a quadringentésima quadragésima quarta 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; Prof.ª Ana Beatriz Garcia - Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo Roberto 11 

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

Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; 13 

Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Sr. Antônio Constantino de Campos – 14 

Diretor Geral Administrativo. Compareceram como convidados: Prof. Rodrigo da Costa 15 

Caetano – Secretário Geral; Sr. Luiz Gabriel Sarmet Moreira Smiderle – Diretor da 16 

Prefeitura da UENF, em exercício; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor 17 

da Agência de Inovação; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; 18 

Sr.ª Daliane da Mata Almeida – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- 19 

Colação de Grau em separado; 2- Aprovação da ata da 443ª reunião; 3- FINEP-CT-Infra; 20 

4- Assuntos diversos. Passando ao item 1, foi realizada a colação de grau dos seguintes 21 

formandos: Rafael Machado Serafim Batista – Licenciatura em Ciências Biológicas; Laura 22 

Petrilho da Costa – Licenciatura em Matemática; e Luiz Fernando Milleri Sangiorgio – 23 

Engenharia Civil. O Reitor desejou-lhes muito sucesso e pleno progresso na vida pessoal 24 

e profissional. Passando ao item 2, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata 443, 25 

sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 3, o Reitor passou a palavra ao 26 

Prof. Carlos Maurício para que o mesmo explanasse sobre o assunto. O Prof. Carlos 27 

Maurício lembrou que na reunião anterior foi solicitado, pelo Prof. Edson, que fosse feita 28 

uma consulta a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP com relação a viabilidade do 29 

uso dos recursos para infraestrutura e climatização. Disse que em relação à infraestrutura 30 

de rede elétrica é necessária a apresentação do documento de propriedade do terreno, 31 

por parte da Universidade, e que para a climatização há possibilidade de participar do 32 

edital, desde que não haja necessidade de adequação de espaço e que o projeto esteja 33 

voltado para pesquisa. Comunicou que foi conversado também com representantes da 34 
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FINEP a respeito da segunda parcela do CT-Infra 2009 e 2010 e que a partir da segunda 35 

semana de fevereiro o recurso estará disponibilizado. Informou que, na segunda quinzena 36 

de março, a FINEP enviará representantes a Universidade para fazer uma visita técnica, 37 

com a finalidade de convênio com a Biofábrica e que a ocasião será aproveitada, 38 

também, para apresentar o andamento do CT-Infra em execução. O Reitor ressaltou que 39 

este tipo de visita é benéfica para a administração da Universidade, pois tem-se a 40 

oportunidade de mostrar que o serviço está sendo realizado de forma séria, com os 41 

recursos sendo aplicados naquilo que é proposto. Disse que as dificuldades documentais 42 

serão conversadas na FINEP e ressaltou que os novos critérios para participação nos 43 

editais têm abrangido todas as Universidades. Disse que a questão do documento de 44 

comprovação de propriedade do terreno está pendente, pois há questão judicial entre os 45 

herdeiros do antigo dono e a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. O Prof. 46 

Reginaldo solicitou que seja colocado no CT-Infra/2014, se possível, o projeto de 47 

climatização do Hospital Veterinário. O Prof. Carlos Maurício informou ainda que a 48 

FINEP está exigindo que os relatórios dos anos de 2003, 2005 e 2006 sejam entregues 49 

no novo modelo. Disse que os relatórios dos convênios CT-Infra 2001 e 2004 já foram 50 

entregues no formulário novo, que o relatório parcial do CT-Infra 2007 foi entregue e que 51 

este Convênio termina até agosto do corrente ano. Comunicou que os coordenadores 52 

serão identificados para que haja o envio da exigência. O Reitor pediu que os 53 

documentos sejam encaminhados para os Diretores de Centro para que estes entrem em 54 

contato com os coordenadores. O Prof. Carlos Maurício alertou que a Universidade tem 55 

perdido pontos, quando da avaliação dos projetos pela FINEP, em um dos critérios de 56 

avaliação, devido à falta do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. O Reitor 57 

lembrou que a Universidade tem uma comissão responsável pela elaboração do PDI. 58 

Pediu ao Prof. Carlos Maurício que reiterasse o que realmente a FINEP está aceitando, 59 

mesmo com falta do documento de propriedade do terreno. O Prof. Carlos Maurício 60 

respondeu que basicamente há viabilidade do uso dos recursos para equipamentos e 61 

climatização. Disse que, com os recursos aprovados, os Diretores poderão sugerir como 62 

utilizá-los. O Reitor perguntou se todos estavam de acordo. Todos concordaram. 63 

Passando ao item 4, o Prof. Reginaldo disse que o sistema de refrigeração do Hospital 64 

Veterinário está todo parado e que é necessário verificar o que está acontecendo com a 65 

empresa que presta o serviço de manutenção. O Sr. Gabriel comunicou que já foi 66 

encaminhado para a Assessoria Jurídica da Universidade a solicitação de recisão de 67 
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contrato com a empresa. O Prof. Edson ressaltou que, como gestores, temos a 68 

obrigação de ter uma visão geral da Universidade. Disse que a Instituição tem enfrentado 69 

problemas com relação ao orçamento insuficiente e a impossibilidade de contratação de 70 

técnicos, pelo menos para reposição. Salientou que estas dificuldades não são por falta 71 

de gestão da Instituição e sim por questões burocráticas do Governo. O Sr. Constantino 72 

disse concordar com tudo o que foi dito, porém gostaria de ponderar que há uma lei que 73 

determina que cada contrato da entidade privada com a pública deve ser acompanhado 74 

por uma comissão fiscalizadora. Disse que com muita dificuldade tem sido feita a 75 

nomeação destas comissões, que terão que acompanhar com bom senso e fazer um 76 

relatório de modo que pequenos problemas possam ser resolvidos. O Prof. Gonçalo 77 

disse que a questão toda é devido a falta de recursos. Disse que uma alternativa talvez 78 

fosse a captação dos mesmos por meio de parcerias de nossos pesquisadores com 79 

empresas. Salientou que, atualmente, os pesquisadores da Instituição não se sentem 80 

estimulados a buscar este tipo de recurso. Disse que a Universidade não explora o 81 

grande número de pesquisadores de qualidade que possui. Ressaltou que deveria se 82 

conversar mais sobre a criação de uma fundação da Universidade e adequação da Lei de 83 

Inovação para que os pesquisadores se sintam estimulados. O Prof. Edson disse que 84 

talvez o caminho não fosse a criação de uma fundação, pois para que a mesma 85 

deslanchasse, seria necessário que a Universidade tivesse autonomia financeira. O 86 

Reitor disse que além da criação de uma fundação, também há sugestão de aprovação 87 

de um fundo, que seria proveniente dos contratos de projetos. Ressaltou que realmente é 88 

preciso buscar alternativas. O Prof. Paranhos informou que há um processo, que será 89 

encaminhado à Reitoria pela comissão que analisou a questão, concluindo que não há 90 

mais possibilidade de criação de um fundo dentro da Universidade. Disse que a Lei de 91 

Inovação permite que a Instituição faça serviço para terceiros e cobre por isto, com o 92 

recurso ficando para a Universidade, não podendo haver pagamento de consultoria aos 93 

professores. Sugeriu que seja analisada pelo Colegiado a elaboração de uma resolução 94 

que permita o pagamento da consultoria aos professores. O Prof. Carlos Maurício 95 

informou, com relação a recursos, que para alguns convênios existe uma taxa de 96 

administração que poderia ser acrescida, por exemplo, de um por cento, com a finalidade 97 

de atendimento das demandas para reparos emergenciais. O Prof. Edson pediu ao Prof. 98 

Paranhos que verifique qual o tipo de contrato externo que tenha taxa de administração. 99 

O Prof. Paranhos disse que em um prazo de quarenta e cinco dias trará a informação 100 
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solicitada. O Prof. Nagipe comunicou que no dia vinte e sete de março estará sendo 101 

inaugurada a Unidade Demonstrativa do Assentamento Josué de Castro. Disse que a 102 

empresa Queiróz Galvão, financiadora da obra, considerou o projeto muito interessante e 103 

pediu que fosse agendada uma visita a Universidade e a mesma foi agendada para o dia 104 

quatorze de fevereiro. Ressaltou que a Instituição deve buscar mais parcerias como esta. 105 

Convidou a todos para a inauguração. O Prof. Edson lembrou que o marco regulatório da 106 

Escola de Extensão ainda precisa ser resolvido. O Reitor pediu ao Prof. Nagipe que 107 

tratasse da referida questão. O Prof. Paranhos comunicou que tem como proposta de 108 

trabalho, para o ano de dois mil e quatorze, a prospecção dos serviços técnicos que a 109 

UENF poderia fornecer e que para isto fará o mapeamento da Universidade, tendo 110 

começado pelo Hospital Veterinário, mas ressaltou a falta recursos humanos para tal. 111 

Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16h e 112 

20 min. 113 
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 116 
Prof. Silvério de Paiva Freitas                                      Daliane da Mata Almeida 117 
                  Reitor                                                                Secretária ad hoc 118 
 119 


