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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA 2 
DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 
Aos vinte e cinco 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 sexta 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. Antônio Teixeira do Amaral Júnior - 9 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof.ª Ana Beatriz Garcia - Pró-Reitora de 10 

Graduação; Prof. Alcimar das Chagas Ribeiro – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 11 

Comunitários, em exercício; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; 12 

Prof. Edmilson José Maria - Diretor do CCT; Prof. Henrique Duarte Vieira - Diretor do 13 

CCTA; Prof. Sérgio Arruda de Moura - Diretor do CCH; Sr. Antônio Constantino de 14 

Campos – Diretor Geral Administrativo. Compareceram como convidados: Prof. Gustavo 15 

de Castro Xavier – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Vanildo Silveira – Diretor de 16 

Informação e Comunicação; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da 17 

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

Paulo Roberto Moreira – Técnico de Nível Superior da Agência de Inovação; Sr.ª Daliane 19 

da Mata Almeida – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 20 

da 445ª reunião; 2- Prestação de Contas para o Governo Federal; 3- Assuntos diversos. 21 

Passando ao item 1, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata 445, sendo 22 

aprovada por unanimidade. Passando ao item 2, o Reitor disse, em relação à 23 

prestação de contas de convênios, que a descentralização dos mesmos, feita com o 24 

intuito de dar celeridade aos trabalhos, não gerou o resultado esperado e por isto estava 25 

colocando o tema em pauta, com objetivo de voltarmos a centralizar as prestações, de 26 

maneira mais organizada. Passou a palavra ao Sr. Paulo Roberto, que acompanhou e foi 27 

membro da comissão criada para analisar as dificuldades existentes, para que o mesmo 28 

explanasse sobre a situação. O Sr. Paulo Roberto fez um breve relato, informando que, 29 

desde o ano de dois mil e oito, o Governo passou a controlar todos os convênios 30 

estaduais. Distribuiu aos membros uma tabela que retrata a “Situação atual dos 31 

Convênios UENF com o Governo Federal – Fevereiro/2014”, divididos entre convênios da 32 

Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD, do Laboratório de Engenharia e Exploração de 33 

Petróleo - LENEP e da Agência UENF de Inovação - AgiUENF, e detalhou a situação de 34 
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cada um deles. Ressaltou também a dificuldade encontrada para se fazer o lançamento 35 

das prestações de contas no sistema online. O Reitor comunicou que foi encaminhado ao 36 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE um documento informando 37 

que a Instituição estava tendo problemas relacionados ao sistema de prestação de 38 

contas. Propôs que fosse constituída uma comissão de trabalho, sob a coordenação da 39 

AgiUENF. Disse que tem se buscado alternativas para fortalecimento da equipe de 40 

trabalho responsável pelas prestações de conta. O Prof. Paranhos disse que sua 41 

Diretoria aceita o desafio, mas que precisa de reforço na equipe que possui para assumir 42 

os convênios do LENEP e da PROGRAD. O Reitor comunicou que remanejará um 43 

servidor da Reitoria para auxiliar a equipe. Ficou definido pelo COLEX que as 44 

prestações de contas de convênios ficarão sob a responsabilidade da AgiUENF. O 45 

Reitor agradeceu ao Sr. Paulo Roberto pelos esclarecimentos. Passando ao item 3, o 46 

Reitor leu a CI LENEP/CCT/UENF Nº 020/2014, que solicita “Autorização de suspensão 47 

das atividades do LENEP por falta de água em suas instalações”. Disse que a chefia de 48 

laboratório, em casos de calamidade, por exemplo, tem autonomia para avaliar a situação 49 

e tomar a decisão mais adequada. Pediu aos Diretores que repassassem esta informação 50 

aos chefes de laboratórios de seus respectivos Centros. O Prof. Edmilson informou que 51 

a chefia imediata já havia resolvido a situação. O Prof. Gustavo informou que o problema 52 

da falta de água foi externo à Universidade. O Reitor informou o recebimento da CI CCT 53 

Nº 23/14, que trata do detalhamento do “Projeto de Custos”, elaborado pela Direção do 54 

CCT e avaliado pelo Prof. Rodrigo Nogueira, Chefe do LEPROD. Passou a palavra ao 55 

Prof. Edmilson para que o mesmo explicasse um pouco mais sobre o projeto. O Prof. 56 

Edmilson disse que o projeto visa calcular o custo, por aluno, de cada laboratório da 57 

Universidade. Informou que o mesmo será iniciado, a priori, em seu Centro, mas a ideia é 58 

expandi-lo para toda a Universidade. Disse que para a instalação de medidores de água, 59 

luz, telefonia e internet poderemos obter recursos por meio de projetos FAPERJ. Disse 60 

que desta forma a Universidade disporá de dados atualizados no momento em que 61 

precisar. O Prof. Gonçalo aprovou a iniciativa, ressaltando que a Instituição carece de 62 

dados como este. O Prof. Paranhos elogiou a iniciativa do Prof. Edmilson e sugeriu que 63 

também fosse feita a inclusão de parâmetros de produtividade da Instituição. O Prof. 64 

Vanildo disse que deveria ser considerada a produtividade como um todo, inclusive a 65 

produtividade científica. O Prof. Edmilson disse que o trabalho será iniciado e espera 66 

contar com a ajuda de todos. O Reitor disse que assim que seja traçada uma 67 
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metodologia de trabalho, esta deverá ser aplicada aos demais Centros. O Sr. 68 

Constantino disse estar contente com a iniciativa e colocou a Diretoria Geral 69 

Administrativa – DGA, dentro de suas possibilidades, à disposição. O Reitor comunicou 70 

que o CCT encaminhou à Reitoria a indicação do nome do Prof. Manuel Antônio Molina 71 

Palma para compor a comissão que trabalhará na elaboração do Plano de 72 

Desenvolvimento Institucional - PDI. O Prof. Henrique disse que a Prof.ª Rosemary 73 

Bastos, após ter sido consultada, aceitou fazer parte da comissão de elaboração do PDI, 74 

definida na última reunião do COLEX. O Reitor disse que gostaria que as indicações 75 

fossem finalizadas, para que os trabalhos pudessem ser começados. Recebendo a 76 

palavra, o Prof. Reginaldo disse que o processo seletivo do Programa de Especialização 77 

em Residência Médica Veterinária da UENF já estava em sua fase final. Informou que 78 

foram disponibilizadas nove bolsas para a Residência Médica Veterinária e que o valor 79 

sugerido era de mil e oitocentos reais, por jornada de trabalho em tempo integral de 80 

sessenta horas semanais. O Reitor colocou em apreciação o valor de mil e oitocentos 81 

reais para a bolsa de Residência Médica Veterinária, com jornada de trabalho de 82 

sessenta horas semanais, sendo aprovado por unanimidade. O Prof. Vanildo 83 

comunicou que a UENF foi a primeira instituição estadual a ser reconhecida pela Rede 84 

Nacional de Ensino e Pesquisa – LRP. O Reitor comunicou que está agendada, para o 85 

próximo dia vinte e seis, reunião na Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - 86 

SECT, para tratar das demandas da Universidade. Disse que a Reitoria tem mostrado ao 87 

Governo as dificuldades que a Universidade tem passado. O Prof. Sérgio Arruda 88 

comunicou que no dia dezenove de março o Auditor Chefe da FAPERJ, Sr. Moacir 89 

Almeida, virá a Instituição para dar esclarecimentos quanto à prestação de contas 90 

relativas aos Editais FAPERJ. O Prof. Alcimar informou que está projetando a criação de 91 

uma revista de extensão e a participação dos professores seria uma forma de 92 

integralização da Universidade. O Reitor considerou a proposta interessante e convidou 93 

os docentes a participarem, enviando artigos para divulgação. Nada mais havendo a 94 

tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16h e 05 min. 95 

 96 

 97 
Prof. Silvério de Paiva Freitas                                      Daliane da Mata Almeida 98 

Reitor                                                              Secretária ad hoc 99 


