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

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

reuniões da Reitoria, às 14 horas e 15 minutos, a quadringentésima quinquagésima primeira 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 Paiva 8 

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

Carlos Maurício Fontes Vieira - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, em exercício; Prof. 10 

Geraldo de Amaral Gravina - Pró-Reitor de Graduação, em exercício; Prof. Gonçalo Apolinário 11 

de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. Edmilson José Maria - Diretor do CCT; Prof. Henrique 12 

Duarte Vieira - Diretor do CCTA; Prof. Sérgio Arruda de Moura - Diretor do CCH; Sr. Antônio 13 

Constantino de Campos – Diretor Geral Administrativo. Compareceram como convidados: 14 

Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral; Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor 15 

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

Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Prof. Reginaldo da 17 

Silva Fontes, Chefe do Hospital Veterinário; Srª Daliane da Mata Almeida – Secretária ad hoc. 18 

Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 450ª reunião; 2- Auxílio moradia - 19 

minuta; 3- Ampliação elétrica; 4- Assuntos diversos. Passando ao item 1, o Reitor deu início 20 

à reunião agradecendo a presença de todos e colocou em apreciação a minuta da ata 450, 21 

sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 2, o Reitor apresentou ao Colegiado 22 

a minuta do Auxílio Moradia Estudantil para que a mesma fosse analisada e aperfeiçoada 23 

pelos membros. O Prof. Edson informou que, após aprovação do Colegiado Executivo, a 24 

minuta será encaminhada à ASJUR para inserção de valores na Lei Orçamentária Anual - 25 

LOA. O Prof. Reginaldo disse que deveria ser feita visita domiciliar para confirmação da 26 

carência de cada cotista. O Reitor informou que esta análise é feita no momento em que o 27 

discente se matricula, havendo dificuldade para a realização de visitas domiciliares devido à 28 

pequena quantidade de Assistentes Sociais na Universidade. O Sr. Constantino disse que a 29 

minuta, em sua opinião, está bem formulada e faria apenas alguns ajustes quanto à forma. O 30 

Prof. Reginaldo perguntou se já havia algum recurso destinado ao Auxílio Moradia. O Reitor 31 

disse que a proposta será colocada na LOA de 2015, apresentada ao Governo e 32 

trabalharemos em prol de sua implementação. Após as sugestões apresentadas, o Reitor 33 

colocou a Minuta do Auxílio Moradia em apreciação. A minuta, com as sugestões 34 

apresentadas e aceitas, foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado. O Reitor 35 

comunicou que será encaminhada uma cópia da mesma ao Secretário de Estado de Ciência 36 
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e Tecnologia, para que o mesmo tome conhecimento, e que a resolução será encaminhada 37 

ao Conselho Universitário. Passando ao item 3, o Prof. Gustavo informou que a Instituição 38 

conseguiu dois milhões e duzentos mil reais por meio de edital FAPERJ, para projeto de 39 

ampliação da rede elétrica. Informou que serão beneficiados com a ampliação da rede elétrica 40 

os dez prédios já construídos e cinco prédios que ainda estão em construção. Parabenizou a 41 

Instituição por mais esta conquista. O Reitor pediu ao Prof. Edmilson que relatasse a questão 42 

elétrica em seu Centro. O Prof. Edmilson disse que o seu Centro havia sido contemplado no 43 

projeto FINEP, onde está incluída a climatização de salas do P5. Relatou que o prazo para a 44 

conclusão do serviço pela empresa responsável está se esgotando e tem havido dificuldade 45 

no acesso às salas. O Reitor sugeriu o encaminhamento de documento aos responsáveis 46 

pelas salas, informando a data em que o serviço será realizado, para que alguém do setor 47 

acompanhe os trabalhos, já que pode haver equipamentos de alta sensibilidade no local. 48 

Passando ao item 4, o Reitor leu para conhecimento do Colegiado o Ofício SECT/DGAF nº 49 

004, que trata das ações de comunicação e de publicidade em período eleitoral. Disse que 50 

será encaminhada uma cópia do ofício aos Diretores e Pró-Reitores. O Prof. Edmilson leu o 51 

Ofício N.º 630/2014, que recebeu do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – MPRJ, 52 

que requisita, no prazo de trinta dias, o envio da relação de projetos de pesquisa realizados 53 

no Laboratório de Engenharia e Exploração de Petróleo, no Campus Macaé. Disse que 54 

encaminhou tal solicitação ao Chefe do LENEP/Macaé, que sugeriu que a mesma fosse 55 

encaminhada ao Diretor da Agência de Inovação. Pediu ao Prof. Paranhos que ajudasse, 56 

dentro do possível, no atendimento a solicitação e ressaltou a preocupação quanto ao prazo 57 

estipulado pelo MPRJ. O Prof. Paranhos informou que ele não dispõe de todos os projetos 58 

firmados, mas que ajudará no que estiver ao seu alcance. Nada mais havendo a tratar, o 59 

Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas e 35 minutos. 60 
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 64 
      Prof. Silvério de Paiva Freitas                                      Daliane da Mata Almeida 65 

Reitor                                                              Secretária ad hoc 66 


