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 1 

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA 2 

DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

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

reuniões da Reitoria, às 14 horas e 15 minutos, a quadringentésima quadragésima quinta 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. Geraldo de Amaral Gravina - Pró-Reitor de Graduação, em exercício; 11 

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

Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. Oscar Paz La Torre – 13 

Diretor do CCT, em exercício; Prof. Henrique Duarte Vieira - Diretor do CCTA; 14 

Compareceram como convidados: Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor da Prefeitura 15 

da UENF; Prof. Vanildo Silveira – Diretor de Informação e Comunicação; Prof. Reginaldo 16 

da Silva Fontes, Chefe do Hospital Veterinário; Sr. José Fernando Abreu Almeida – 17 

Gerente de Recursos Humanos; Sr.ª Daliane da Mata Almeida – Secretária ad hoc. 18 

Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 444ª reunião; 2- Listagem de 19 

equipamentos multiusuários; 3- Restaurante Universitário; 4- PDI; 5- Assuntos diversos. 20 

Passando ao item 1, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata 444, sendo 21 

aprovada por unanimidade. O Reitor solicitou aos membros do Colegiado a colocação 22 

de mais um item na pauta. Disse que convidou o Sr. José Fernando para prestar 23 

esclarecimentos com relação ao Plano de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. A 24 

solicitação foi aprovada. O Sr. José Fernando informou que o Governo do Estado lançou 25 

no ano passado uma licitação para oferecimento de plano de saúde aos servidores 26 

públicos. Disse que a adesão ao plano será de livre escolha do funcionário e que aquele 27 

que a fizer, até o dia quinze do corrente mês, estará isento de carência. Explicou que o 28 

plano permite a adição de dependentes, também com adesão de carência até o dia 29 

quinze, mas ressaltou que para a inclusão dos mesmos as exigências da legislação da 30 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA devem ser observadas. Frisou que a 31 

adesão ao plano e/ou a inclusão de dependentes poderá ser realizada a qualquer 32 

momento, porém para que não haja carência a mesma deverá ser feita até o dia quinze 33 

de fevereiro. O Reitor perguntou aos membros do Colegiado se havia mais alguma 34 
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dúvida e, não havendo mais dúvidas a sanar, agradeceu ao Sr. José Fernando. Passando 35 

ao item 2, o Reitor passou a palavra ao Prof. Carlos Maurício para que o mesmo 36 

comentasse o tema. O Prof. Carlos Maurício lembrou que ficou acordado que os 37 

Diretores trariam a listagem dos equipamentos multiusuários para ser apreciada no 38 

Colegiado. O Prof. Gonçalo informou que a listagem havia sido apresentada e assinada 39 

no Colegiado, conforme solicitado, mas que posteriormente fez-se necessária uma 40 

alteração na lista. O Prof. Edson disse que o Colegiado homologou a listagem, mas que 41 

deveria ser verificada a demanda do Hospital Veterinário. Disse ainda que foi solicitado 42 

ao Sr. Gabriel Smiderle, da Prefeitura da UENF, que analisasse a possibilidade de 43 

inclusão de serviços de instalação elétrica e climatização e que, mediante a resposta da 44 

Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, o assunto deveria ser discutido um pouco 45 

mais. O Prof. Gonçalo sugeriu que fosse inserida na listagem a aquisição de geradores, 46 

pois estes poderiam resolver parte dos problemas relacionados à infraestrutura elétrica. O 47 

Reitor disse que a questão da documentação de posse do terreno da Universidade está 48 

sendo trabalhada junto à Prefeitura de Campos dos Goytacazes na busca de solução e 49 

que esta questão será levada também a Associação Brasileira dos Reitores das 50 

Universidades Estaduais e Municipais - ABRUEM, pois diversas universidades brasileiras 51 

estão passando pelo mesmo problema. Considerou válida a inclusão de geradores na 52 

listagem de equipamentos. Pediu ao Prof. Gustavo e aos Diretores de Centro que 53 

conversassem com o Prof. Carlos Maurício sobre a inclusão dos geradores na listagem. 54 

Passando ao item 3, o Reitor comunicou que o Diretor Geral do Conselho 55 

Representativo do Diretório Central dos Estudantes “Apolônio de Carvalho”, encaminhou 56 

à Reitoria o Ofício DCE-UENF nº 002/2014, que relata os dados obtidos por meio dos 57 

questionários respondidos pela comunidade Uenfiana e suas sugestões no que se refere 58 

ao Restaurante Universitário. Leu o ofício citado. Ressaltou que as sugestões relatadas 59 

são boas e que o tema estava sendo colocado em discussão para posterior apresentação 60 

ao CONSUNI. Solicitou ao Prof. Nagipe que fizesse um levantamento junto às demais 61 

universidades que possuem restaurantes e elaborasse uma minuta para ser apreciada no 62 

próximo CONSUNI. Pediu a participação de todos, com sugestões, para a elaboração da 63 

minuta. Passando ao item 4, o Reitor lembrou que na última reunião do Colegiado foi 64 

relatado que a Universidade tem perdido pontos nos editais FINEP devido a falta de 65 

apresentação de seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. Leu a CI CCT/LCFIS 66 

n.º 184/2013, encaminhada à Reitoria, pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em 67 
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Física, que trata de “Providências necessárias para aumentar a qualidade dos cursos de 68 

licenciatura”. O Prof. Geraldo Gravina disse que o PDI é uma pendência também para a 69 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. O Prof. 70 

Vanildo disse que o Ministério da Educação – MEC exige a atualização do PDI a cada 71 

quinquênio. Disse também que a Universidade poderia elaborar um PDI resumido, já que 72 

a grande dificuldade para a sua elaboração é o seu detalhamento. O Reitor considerou 73 

válida a sugestão do Prof. Vanildo, mas ressaltou que toda a Universidade deve trabalhar 74 

na elaboração do PDI. Disse que os Diretores devem colocar o tema como ponto de 75 

pauta de suas reuniões. O Prof. Vanildo indagou se já havia uma comissão para tratar 76 

do assunto. O Reitor comunicou que ainda não havia uma comissão designada para tal. 77 

O Prof. Vanildo ressaltou que para a elaboração do PDI deveriam ser designadas 78 

pessoas experientes no assunto. O Reitor considerou válida a opinião do Prof. Vanildo e 79 

perguntou se o mesmo poderia coordenar os trabalhos. O Prof. Vanildo aceitou 80 

coordenar os trabalhos de elaboração do PDI. O Reitor pediu que cada Centro indicasse 81 

um nome, com o perfil de conhecimento de avaliação institucional, para compor a 82 

comissão de elaboração do PDI. Perguntou se todos estavam de acordo com a indicação 83 

do Prof. Vanildo Silveira para coordenar a Comissão de Elaboração do PDI. O Colegiado 84 

aprovou a indicação. O Reitor disse esperar que os Diretores tragam as indicações no 85 

próximo COLEX. Passando ao item 5, o Reitor leu, para informe, o e-mail encaminhado 86 

à Reitoria pelo Coordenador do Centro de Visitação Ambiental da ETE Barra da Tijuca, 87 

Sr. Paulo César de Barcellos, que convida professores, pesquisadores e alunos da UENF 88 

para fazerem uma visita ao referido Centro. O Reitor comunicou que tem recebido 89 

solicitações de vários setores alusivas à carência de servidores técnicos administrativos. 90 

Leu a CI-CCT-PPGCN n.º 01/2014, que trata de “Solicitação de um secretário - 8 horas 91 

diárias” e a CI UENF/PGV/Nº 008/2014, que trata de “Solicitação para funcionário para a 92 

Produção Vegetal”. Salientou que a Reitoria tem solicitado frequentemente ao Governo 93 

autorização para convocação de mais candidatos aprovados no último concurso. 94 

Esclareceu que, caso a solicitação seja atendida, será verificado o local de maior 95 

demanda para a alocação dos novos servidores. Relatou a reunião, realizada no último 96 

dia seis do corrente mês, no Rio de Janeiro, com o Diretor Geral de Administração e 97 

Finanças da Secretaria de Estado e Tecnologia – SECT. Disse que, além da necessidade 98 

de contratação de mais servidores técnicos administrativos, também foi colocada a 99 

necessidade de aumento de recursos para o funcionamento do Restaurante Universitário, 100 

http://www.capes.gov.br/
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a questão da minuta de Dedicação Exclusiva e a questão salarial dos servidores técnicos 101 

administrativos. Ressaltou que a Reitoria tem mostrado ao Governo a preocupação da 102 

Universidade com relação às suas demandas e que cobranças têm sido feitas ao órgão 103 

de forma constante. O Reitor disse que o Edital de Bolsas para Projetos de Extensão e 104 

de Assuntos Comunitários da UENF, que foi revogado, será reestudado e reapresentado 105 

à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ. O Prof. 106 

Nagipe comunicou que a Pró-Reitoria de Extensão – PROEX está fazendo ajustes na 107 

Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares - ITEP e em vários outros 108 

programas e projetos institucionais da Universidade. O Reitor ressaltou o importante 109 

trabalho prestado pela ITEP. Disse que a necessidade de se ajustar ao edital FAPERJ 110 

motivou o cancelamento do Edital da Extensão. O Prof. Nagipe indagou se não haveria a 111 

possibilidade de retornar ao modelo antigo de edital. O Reitor disse que deve ser 112 

verificada a possibilidade. O Prof. Gustavo informou que a obra de instalação elétrica 113 

para ar condicionado do Centro de Biociências e Biotecnologia – CBB foi entregue na 114 

última quinta-feira. Comunicou também que a troca dos antigos aparelhos de ar 115 

condicionado do Centro de Ciências do Homem - CCH já começou. O Prof. Vanildo 116 

solicitou apreciação do Colegiado para contratação de uma empresa de consultoria de 117 

segurança de rede. Disse que a empresa a ser contratada analisaria a infraestrutura de 118 

Tecnologia da Informação - TI e proporia soluções. Ressaltou que a necessidade foi 119 

levantada pelos próprios técnicos de TI da Instituição. O Prof. Henrique indagou se o 120 

recurso destinado ao setor de TI não seria suficiente para a resolução dos problemas. O 121 

Reitor explicou que o recurso será para ações como: projeto de escavação, material de 122 

consumo, infraestrutura, entre outras. O Prof. Vanildo explicou que a estruturação de 123 

rede da Universidade já tem dez anos e que é preciso analisar se a parte de segurança 124 

de rede, em uso, é adequada. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e 125 

encerrou a reunião às 16h e 30 min. 126 

 127 

 128 

Prof. Silvério de Paiva Freitas                                      Daliane da Mata Almeida 129 
Reitor                                                              Secretária ad hoc 130 

 131 


