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 1 
ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO 2 

ORDINÁRIA DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 3 
NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e quatorze, foi realizada, na sala de 5 

reuniões da Reitoria, às 14 horas e 20 minutos, a quadringentésima quinquagésima 6 

quarta reunião ordinária do Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte 7 

Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes conselheiros: 8 

Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Edson Corrêa da 9 

Silva – Vice-Reitor; Prof. Antônio Teixeira do Amaral Júnior – Pró-Reitor de Pesquisa 10 

e Pós Graduação; Prof.ª Ana Beatriz Garcia - Pró-Reitora de Graduação; Prof. 11 

Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. Edmilson José Maria - 12 

Diretor do CCT; Prof. Sérgio Arruda de Moura - Diretor do CCH; Sr. Antônio 13 

Constantino de Campos – Diretor Geral Administrativo. Compareceram como 14 

convidados: Prof. Manuel Vazquez Vidal Júnior – Chefe de Gabinete; Prof. Rodrigo da 15 

Costa Caetano – Secretário Geral; Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor da 16 

Prefeitura da UENF; Prof. Vanildo Silveira – Diretor de Informação e Comunicação; 17 

Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Prof. 18 

Reginaldo da Silva Fontes - Chefe do Hospital Veterinário; Srª Daliane da Mata 19 

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

453ª reunião; 2- Comissão de Inquérito; 3- Pauta do CONSUNI; 4- Assuntos diversos. 21 

Passando ao item 1, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata 453, sendo 22 

aprovada por unanimidade. Antes de passar ao item dois da pauta o Reitor deu 23 

alguns informes. Citou o erro ocorrido, por parte do governo, com relação à data de 24 

vigência da segunda parcela do reajuste salarial dos funcionários da UENF. Pediu ao 25 

Prof. Edson que esmiuçasse o assunto. O Prof. Edson relatou que logo no dia 26 

seguinte à decisão do governo, dia vinte e seis de junho do corrente ano, a Reitoria 27 

constatou que a data de vigência da segunda parcela do reajuste estava errada, pois 28 

a mesma deveria entrar em vigor a partir de 01/03/2015 e não de 01/07/2015. 29 

Informou que imediatamente a Reitoria contatou a Assembleia Legislativa do Estado 30 

do Rio de Janeiro - Alerj pedindo que fosse feita a correção da data do período de 31 

vigência. Disse que apesar de ter sido dado o alerta, no Diário Oficial do dia 30/06/14, 32 

pág.: 04, o erro persistiu e a Reitoria entrou em contato mais uma vez para comunicar 33 
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o equívoco. O Reitor ressaltou o empenho e o trabalho da Diretoria Geral 34 

Administrativa – DGA, do Chefe de Gabinete, dos Pró-Reitores, do representante dos 35 

Diretores de Centro, enfim, de toda a equipe, em prol das demandas salariais da 36 

Universidade junto ao governo. Disse que a linha defendida era a de equiparação 37 

salarial com a UERJ e que todo o possível foi feito, mas infelizmente o resultado não 38 

atendeu a todas as expectativas. Disse que deve ser considerada como uma vitória 39 

todo este esforço coletivo e que a Instituição continuará em busca do salário almejado 40 

por todas as categorias. O Prof. Edson salientou que é fundamental retomar as 41 

grandes pautas da Universidade como, por exemplo, a autonomia da gestão 42 

financeira. O Prof. Amaral disse que é preciso pensar sim, em pautas que permitam 43 

um avanço para a Instituição como a autonomia financeira. Disse também que 44 

poderíamos pensar na criação de uma bolsa de Incentivo à Produção e Pesquisa - 45 

IPQ, trabalhar a questão da auto avaliação institucional, a questão da atualização do 46 

Regimento da UENF, a questão do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, 47 

entre outras. Passando ao item 2, o Reitor comunicou aos membros do Colegiado o 48 

recebimento da carta, encaminhada à Reitoria, pelo Prof. Cláudio Roberto Marciano – 49 

Presidente da CPIA/UENF, que trata da “Vigência da Comissão Permanente de 50 

Inquérito Administrativo (CPIA/UENF)” e que manifesta sua decisão de não mais fazer 51 

parte da Comissão. Leu a carta. Disse que a Comissão deverá ser recomposta e que 52 

gostaria de indicações de nomes. O Prof. Rodrigo fez considerações sobre a 53 

composição dos membros na Comissão Permanente de Inquérito Administrativo. O 54 

Reitor enfatizou a necessidade e a urgência da indicação de nomes para compor a 55 

CPIA. O Prof. Edmilson lembrou que encaminhou à Reitoria uma lista de nomes 56 

sugeridos para composição da mesma. O Prof. Rodrigo disse que boa parte dos 57 

nomes sugeridos pelo Prof. Edmilson já foram usados. O Prof. Edmilson ressaltou a 58 

carência de funcionários que há em seu Centro e disse que os servidores que lá estão 59 

já trabalham sobrecarregados. O Reitor reiterou o pedido de indicação de nomes 60 

para a composição da CPIA. Passando ao item 3, o Reitor comunicou que, por razão 61 

do prazo estabelecido para a assinatura do convênio, o Processo E-26/009/628/2014, 62 

que trata do “Termo de Cooperação - Secretaria de Estado de Segurança Pública e 63 

UENF”,  será levado à apreciação do próximo CONSUNI. Informou que foram feitos 64 

alguns ajustes na proposta orçamentária da Universidade para 2015. Passou a 65 
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palavra ao Prof. Edson para que explicasse o assunto de forma mais detalhada. O 66 

Prof. Edson disse que novas demandas como a operacionalização do Restaurante 67 

Universitário, o Auxílio Moradia, o aumento da Bolsa destinada a estudantes carentes 68 

e um pacote de bolsas ligadas a Graduação e Extensão foram colocadas na fonte 00. 69 

Disse também que o setor técnico da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 70 

- Seplag entrou em contato com a Assessoria de Planejamento e Gestão da 71 

Universidade dando a oportunidade de sugerirmos os limites da Lei Orçamentária 72 

Anual – LOA para 2015. Disse que o orçamento que foi sugerido permitirá arcar com 73 

as despesas básicas da Universidade. O Reitor lembrou que o orçamento é sugerido 74 

pela Universidade, mas que é o governo quem determina o valor que será 75 

disponibilizado para a Instituição. Passando ao item 4, o Prof. Paranhos comunicou 76 

que participou de uma comissão formada por representantes da UENF, do IFF, 77 

Prefeitura de Campos, FIRJAN, Sebrae, UFF, FAETEC e FUNDENOR com o objetivo 78 

de se fazer uma proposta com relação aos Parques Tecnológicos do Norte 79 

Fluminense. Disse que será implantado um Parque Tecnológico na Cidade de 80 

Campos e que será incorporado a ele o Polo de Engenharia Civil e a Incubadora Tec-81 

Campos. Disse também que foi elaborado um plano de trabalho onde consta a 82 

criação de uma diretoria executiva para alimentação do Parque Tecnológico, uma 83 

organização de infraestrutura e uma comissão de empresas. Apresentou aos 84 

membros do Colegiado a minuta que conduzirá o plano de trabalho e pediu aos 85 

mesmos que autorizem a tramitação e apoiem a realização deste futuro convênio. 86 

Pediu também aos Diretores que permitam sua participação nos Conselhos de Centro 87 

- CONCENs para exposição do projeto. O Reitor disse que o convênio proposto, após 88 

sua apresentação e aprovação no COLEX, passará também pelo COLAC e 89 

CONSUNI. O Prof. Paranhos disse que poderá trazer o convênio, na próxima reunião 90 

do Colegiado, para apreciação, mas reiterou o pedido para também apresentar seu 91 

plano de trabalho nos CONCENs. Após a concordância dos Diretores o Reitor 92 

orientou ao Prof. Paranhos que agendasse com os mesmos sua participação nos 93 

Conselhos. O Reitor comunicou o recebimento e leu a carta, enviada pela Fundação 94 

Benedito Pereira Nunes, que propõe a formalização de um convênio para acolhimento 95 

de médicos residentes do Programa de Residência Médica do Hospital Escola Álvaro 96 

Alvim. Salientou que, na carta, esta sendo pedido o acolhimento de dois médicos 97 
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residentes na área de micologia. O Prof. Reginaldo sugeriu que se fizesse uma 98 

consulta ao Prof. Olney Vieira, do Laboratório de Sanidade Animal, do Centro de 99 

Ciências e Tecnologias Agrárias - CCTA, para verificar se há possibilidade. O Reitor 100 

disse que encaminhará a correspondência à Direção do CCTA. O Prof. Edmilson 101 

parabenizou a visita do Sr. André Rangel Matos – Gerente de Informação da UENF, 102 

em seu Centro. Disse que a visita foi muito interessante e bem aproveitada, sendo 103 

muito útil para o entendimento dos novos projetos de infraestrutura de redes e 104 

sistema de webmail. O Prof. Vanildo informou que já está vinculada na rede a 105 

informação do interrompimento do uso do serviço de e-mail da Universidade, a partir 106 

do dia 03/07/14, com previsão de retorno em 07/07/14. Explicou que neste período 107 

será feita a migração das contas para a nova plataforma de e-mail Zimbra que trará 108 

melhorias na questão da segurança com o uso da certificação digital e política 109 

antispam, entre outras vantagens. O Reitor informou o recebimento e leu a CI 110 

PREFEITURA DA UENF 067/14, que trata da “Solicitação de sessão de servidores da 111 

FENORTE para a UENF”, disse que tem recebido muitas solicitações como estas, 112 

mas que recebeu da FENORTE o ofício Of. FENORTE/GAB/PRES n.º 45/14 113 

informando que, por enquanto, não está sendo possível ceder qualquer servidor da 114 

Fundação, inviabilizando assim o atendimento, por parte da Reitoria, às solicitações. 115 

Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 116 

horas e 55 minutos. 117 

 118 

  119 

      Prof. Silvério de Paiva Freitas                               Daliane da Mata Almeida 120 
      Reitor                                                         Secretária ad hoc 121 
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