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  1 

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 
COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 3 

DARCY RIBEIRO – UENF 4 
Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e quatorze, foi realizada, na sala de reuniões da 5 

Reitoria, às 14 horas e 15 minutos, a quadringentésima quinquagésima reunião ordinária do 6 

Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 7 

com as presenças dos seguintes conselheiros: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que 8 

presidiu a reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Antônio Teixeira do 9 

Amaral Júnior - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profª Ana Beatriz Garcia - Pró-10 

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

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

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

Sérgio Arruda de Moura - Diretor do CCH; Sr. Antônio Constantino de Campos – Diretor Geral 14 

Administrativo. Compareceram como convidados: Prof. Manuel Vazquez Vidal Júnior – Chefe 15 

de Gabinete; Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral; Sr. Luiz Gabriel Sarmet 16 

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

Informação e Comunicação; Prof. Reginaldo da Silva Fontes, Chefe do Hospital Veterinário; 18 

Prof.ª Adriana Jardim de Almeida – Coordenadora do PIBIC; Sr. Pascoal Renato Izabel 19 

Nicolau – Assessor Jurídico; Sr. André Rangel de Matos – Gerente de Informação; Srª 20 

Daliane da Mata Almeida – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da 21 

ata da 449ª reunião; 2- CONFICT; 3- Atividades da Ginfo; 4- Assuntos diversos. Passando ao 22 

item 1, o Reitor deu início à reunião agradecendo a presença de todos e colocou em 23 

apreciação a minuta da ata 449, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 2, o 24 

Reitor disse que em reunião com os Pró-Reitores, chegaram à conclusão de que a realização 25 

do VI Congresso Fluminense de Iniciação Científica - CONFICT é imprescindível, tendo em 26 

vista os projetos já assumidos e a avaliação do CNPq. Disse que apesar da greve é 27 

necessário estudar meios para a viabilização do evento e passou a palavra à Prof.ª Adriana 28 

para que a mesma aprofundasse o assunto. A Prof.ª Adriana distribuiu aos membros o folder 29 

do evento. Explanou sobre o relatório do Comitê Externo e informou sobre a resolução que 30 

trata da necessidade do relatório para a renovação, ampliação ou redução das cotas. Citou os 31 

itens necessários para o processo de avaliação da Instituição e disse que, segundo as 32 

normas do CNPQ, a renovação das bolsas depende da realização do CONFICT. Informou 33 

que conversou com os membros do Diretório Central dos Estudantes “Apolônio de Carvalho” 34 

– DCE, que se mostraram favoráveis ao evento. Disse que conversou também com a 35 

ADUENF e que os professores apoiaram e sugeriram que incluísse no evento uma pauta 36 
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sobre o movimento grevista. Relatou que conversou também com o líder sindical do 37 

SINTUPERJ, que disse que a princípio não haveria nenhum impedimento, mas que iria 38 

discutir o assunto com a Delegacia Sindical UENF. O Reitor elogiou a boa iniciativa da Prof.ª 39 

Adriana. Disse que a Prof.ª Adriana está fazendo um excelente trabalho, mas pediu a 40 

colaboração dos Diretores de Centro para que o evento ocorra dentro de sua normalidade. O 41 

Prof. Gonçalo sugeriu que, após contato com as lideranças dos movimentos grevistas, fosse 42 

divulgada a concordância e a sensibilidade dos mesmos com a realização do evento. O Prof. 43 

Amaral disse que é estimada a presença de duas mil e quinhentas pessoas no evento, além 44 

da apresentação de mais de quinhentos banners. O Sr. Constantino destacou os seguintes 45 

pontos: o excelente trabalho que a PROPPG e a Prof.ª Adriana têm feito para a realização do 46 

evento; a dificuldade que a comunidade acadêmica, deve ser dado destaque nos informes 47 

internos de que no referido evento haverá avaliação externa dos trabalhos a serem 48 

apresentados; o esforço pessoal maior dos Diretores de Centro e uma frequência adicional do 49 

Reitor, Pró-Reitores, Diretores e Chefes de Laboratórios no referido evento. O Prof. Edson 50 

considerou a sugestão do Prof. Gonçalo, em divulgar uma nota explicativa, fundamental. 51 

Disse também que é preciso um reforço institucional de setores como a DGA, PROGRAD, 52 

SECACAD e Gerência de Comunicação para contatar os estudantes. O Reitor disse, em 53 

relação ao contato com os alunos, que a Prof.ª Adriana tem feito por meio de ligação 54 

telefônica ou e-mail, mas ressaltou que a colaboração adicional dos demais setores é muito 55 

importante. O Colegiado, com o auxílio do Sr. Pascoal, discutiu sobre a possibilidade de 56 

alguma ação preventiva, que garantisse a realização do evento. O Reitor informou que no dia 57 

anterior alguns estudantes forçaram a entrada no prédio P10, causando dano ao patrimônio 58 

público, o que ocasionou a abertura de um boletim de ocorrência. Disse que para evitar uma 59 

ação policial, realizou-se uma reunião com os estudantes com a finalidade de que os danos 60 

fossem reparados e, diante da negativa deles, entramos com uma ação. O Sr. Pascoal 61 

informou que foi verificado no local os danos causados ao patrimônio público. Disse que após 62 

a ação impetrada por dano ao patrimônio público, os vigilantes deverão ser ouvidos primeiro 63 

e, posteriormente, os estudantes. O Reitor informou que foi recebida denúncia relacionada à 64 

empresa responsável pela parte de limpeza da Universidade, no que se refere a questões 65 

trabalhistas. O Prof. Vanildo sugeriu que fosse encaminhado ofício à empresa sobre a 66 

denúncia recebida. O Sr. Pascoal esclareceu que pode de fato ser encaminhado um ofício, 67 

considerando que a denúncia chegou ao Colegiado Executivo. Passando ao item 3, o Prof. 68 

Vanildo apresentou ao Colegiado o atual Gerente de Informação, o Sr. André Rangel, e deu 69 

introdução a uma apresentação do projeto, no qual sua Diretoria vem trabalhando, com o 70 

recurso adquirido pela FAPERJ. Informou que a Universidade terá uma estrutura que 71 
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permitirá a rede Giga, para os próximos vinte anos. Disse que este projeto atingirá também a 72 

problemática de e-mail e os prédios que estão sendo construídos, que terão internet de 73 

qualidade. Passou a palavra ao Sr. André para que o mesmo explicasse de forma mais 74 

minuciosa o projeto. O Sr. André explicou detalhadamente o processo de migração das 75 

contas de e-mail para o novo sistema que está sendo implementado. O Prof. Vanildo 76 

informou que será criado um “passo a passo”, com perguntas e respostas, que estará 77 

disponível na página da Ginfo. O Sr. André explanou também sobre os critérios de segurança 78 

que serão adotados nas contas de e-mail com a implementação da suíte ZIMBRA, mas 79 

ressaltou que se trata de um trabalho em conjunto, cabendo também ao usuário definir 80 

senhas que lhe confiram maior segurança. O Prof. Vanildo pediu ao Sr. André que 81 

demonstrasse a segunda parte do projeto, que trata da infraestrutura seca. O Sr. André 82 

apresentou a planta da Universidade com suas áreas de expansão e mostrou por onde 83 

passarão todo o cabeamento ótico e onde serão feitas as correções de passagens 84 

necessárias. Disse que também está sendo realizada a troca das suítes. Explicou como será 85 

feito o gerenciamento dos prédios com maior demanda de acesso à rede. Disse que as salas 86 

de vídeo conferência, as oficinas e o Centro de Convenções receberão um link de internet 87 

dedicado. O Reitor parabenizou o Sr. André e o Prof. Vanildo pelo excelente trabalho que 88 

está sendo realizado e sugeriu que esta apresentação fosse realizada também nos Conselhos 89 

de Centros. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 90 

17h e 10min. 91 
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 94 
Prof. Silvério de Paiva Freitas                                      Daliane da Mata Almeida 95 
                  Reitor                                                               Secretária ad hoc 96 


