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 1 
ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO 2 

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

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e quatorze, foi realizada, na sala de 5 

reuniões da Reitoria, às 14 horas e 15 minutos, a quadringentésima quinquagésima 6 

quinta 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. Carlos Maurício Fontes Vieira – Pró-Reitor de Pesquisa e 10 

Pós-Graduação, em exercício; Prof.ª Ana Beatriz Garcia - Pró-Reitora de Graduação; 11 

Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva, Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 12 

Comunitários; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. 13 

Edmilson José Maria - Diretor do CCT; Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do 14 

CCTA; Prof. Sérgio Arruda de Moura - Diretor do CCH; Sr. Antônio Constantino de 15 

Campos – Diretor Geral Administrativo. Compareceram como convidados: Prof. 16 

Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral; Prof. Gustavo de Castro Xavier – 17 

Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Vanildo Silveira – Diretor de Informação e 18 

Comunicação; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de 19 

Inovação; Prof. Reginaldo da Silva Fontes - Chefe do Hospital Veterinário; Srª Daliane 20 

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

ata da 454ª reunião; 2- Reajuste dos auxílios cotista e Bolsa de Apoio Acadêmico; 3- 22 

Convênio com a Secretaria de Segurança - PROEIS; 4- Comissão de Inquérito; 5 - 23 

Assuntos diversos. Passando ao item 1, o Reitor colocou em apreciação a minuta da 24 

ata 454, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 2, o Reitor lembrou 25 

aos membros que o item de pauta já havia sido trazido ao Colegiado para discussão. 26 

Disse que se trata do aumento do valor das Bolsas de Auxílio Cotista e Apoio 27 

Acadêmico, que passarão de R$ 300,00 (trezentos reais) para R$ 400,00 28 

(quatrocentos reais). Reiterou o pedido de aprovação do Colegiado Executivo - 29 

COLEX, para aumentar o valor das Bolsas de Auxílio Cota e Apoio Acadêmico para 30 

R$ 400,00 (quatrocentos reais). O Colegiado aprovou por unanimidade o aumento 31 

das Bolsas. Passando ao item 3, o Reitor deu início ao item de pauta lembrando que 32 

o mesmo já havia sido discutido no COLEX, aprovado no Colegiado Acadêmico - 33 
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COLAC e no Conselho Universitário – CONSUNI, com a condição de ser levado a 34 

uma discussão mais ampla nos Centros e Laboratórios. O Prof. Gustavo informou 35 

que o termo de convênio PROEIS foi eletronicamente encaminhado aos Diretores. O 36 

Reitor pediu ao Prof. Rodrigo que também encaminhasse formalmente a cópia do 37 

convênio aos Diretores de Centro. Disse que a discussão no COLAC foi muito boa. 38 

Ressaltou que o convênio criará uma situação mais segura para estudantes, técnicos, 39 

professores, enfim toda a comunidade acadêmica. O Prof. Gonçalo informou que o 40 

tema foi colocado como item de pauta de seu Conselho de Centro - CONCEN e que 41 

voltará à discussão em seu Centro. Salientou que o tema deve sim, ser levado à 42 

discussão nos CONCENs para que destes seja levado aos laboratórios para que se 43 

chegue a uma conclusão. O Reitor disse que bom seria se tivesse havido uma 44 

discussão mais ampla do tema antes de ser levado à apreciação dos Colegiados, mas 45 

infelizmente, devido ao prazo, isto não foi possível. O Prof. Edson disse esperar que 46 

cada Centro traga uma avaliação do trabalho realizado pelos militares, citando quais 47 

são os pontos positivos e alguns pontos que eventualmente sejam preocupações. O 48 

Reitor disse que em reunião com a Coronel Sayonara, da Polícia Militar do Estado do 49 

Rio de Janeiro – PMERJ e Coordenadora do PROEIS, tocou no ponto da segurança 50 

diferenciada, pois  a Universidade é um campo de livre circulação de pessoas. Disse 51 

que nesta reunião ficou esclarecido que os policiais militares serão da cidade de 52 

Campos dos Goytacazes e que será feita apresentação da Universidade a eles. Disse 53 

ainda que os policiais terão acompanhamento das Pró-Reitorias, Prefeitura do 54 

Campus e Serviço Social. O Prof. Edson considerou importante a recepção dos 55 

profissionais de segurança pública pelos professores e Diretores de Centro. Passando 56 

ao item 4, o Reitor reiterou o pedido, feito na reunião anterior, da indicação dos 57 

nomes para a composição da Comissão Permanente de Inquérito e também solicitou 58 

sugestões de nomes para as comissões de sindicância. O Prof. Edmilson disse que 59 

após a reunião de seu próximo CONCEN terá uma relação dos nomes que poderão 60 

estar disponíveis. O Prof. Gonçalo relatou que em seu Centro é feita uma planilha de 61 

participação per capta por laboratório e aquele com menor participação recebe as 62 

possíveis demandas. Sugeriu que se transferisse, aos Diretores de Centro, a 63 

sugestão dos nomes para a composição de sindicâncias. O Reitor perguntou aos 64 

membros do Colegiado se estavam de acordo com a sugestão do Prof. Gonçalo em 65 
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encaminhar os processos de sindicância aos Diretores de Centro para que estes 66 

façam a sugestão dos nomes. A sugestão foi aprovada pelo Colegiado. O Reitor 67 

disse que, com relação à Comissão Permanente de Inquérito, é preciso que se faça a 68 

indicação de um nome para presidi-la. O Prof. Henrique propôs que se fizesse um 69 

rodízio nos Centros. O Reitor perguntou ao Colegiado se estavam de acordo com a 70 

sugestão do Prof. Henrique. O Prof. Edmilson disse que só poderia dar uma 71 

resposta após a reunião de seu CONCEN. O Prof. Gonçalo sugeriu que cada Centro 72 

indicasse dois nomes, escolhidos pelo seu respectivo CONCEN, e encaminhasse à 73 

Reitoria, após a solicitação formal da mesma. O Reitor colocou em votação a 74 

sugestão do Prof. Gonçalo. A sugestão foi aprovada pelo Colegiado. Passando ao 75 

item 5, o Sr. Constantino informou que encaminhou à Sr.ª Josélia de Castro – 76 

Subsecretária da Subsecretaria de Política Fiscal – SUPOF, o ofício Of. UENF/DGA 77 

n.º 053/2014 reiterando as dificuldades da Universidade com relação a liberação 78 

regular da cota financeira. Disse que a Sr.ª Josélia de Castro respondeu ao ofício 79 

apontando com perspectiva de melhoria. Distribuiu aos presentes cópia do Of. 80 

UENF/DGA n.º 053/2014 e da carta, em resposta, encaminhada pela Subsecretária 81 

da SUPOF. Disse ainda que a Diretoria Geral Administrativa – DGA está começando 82 

a fazer um planejamento dos gastos nesta direção e que naturalmente será 83 

apresentado ao Colegiado. Salientou que se for feita esta reposição gradativa, dentro 84 

de três meses, a Universidade poderá honrar com seus compromissos. O Reitor 85 

disse que com esta sinalização de aumento de valor a Universidade poderá pagar as 86 

dívidas existentes. O Prof. Reginaldo lembrou a questão da manutenção dos ares 87 

condicionados do Hospital Veterinário, disse que dos doze aparelhos apenas dois 88 

funcionam. Perguntou se, no primeiro momento, o repasse será apenas para 89 

pagamento das dívidas atrasadas. O Reitor informou que o Prof. Constantino estará 90 

fazendo um novo estudo da questão orçamentária e que esta resposta só poderá ser 91 

dada após esta análise. O Prof. Paranhos comunicou que foi procurado pelo Prof. 92 

Marcelo Gantos para saber se é possível a participação, em Bolsas de Projetos de 93 

Pesquisa, de servidores técnicos administrativos, já que tem havido interesse por 94 

parte dos mesmos. O Reitor disse que, a princípio, há possibilidade, desde que não 95 

seja durante o período de trabalho. O Prof. Vanildo disse que, desde que a chefia 96 

imediata tenha conhecimento e se tenha um plano de comprometimento com 97 
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reposição de horários, pode ser muito válida a colaboração dos técnicos 98 

administrativos nos projetos. O Sr. Constantino disse que a flexibilização da jornada 99 

de trabalho, tão polemizada recentemente na discussão da Dedicação Exclusiva, 100 

deve ser inserida nesse contexto, mas para isto é preciso que se tenha a precisão do 101 

quanto se produz e qual a designação exata de cada técnico. O Reitor sugeriu ao 102 

Prof. Paranhos que faça uma consulta ao setor jurídico da Universidade para maiores 103 

esclarecimentos e disse que este assunto poderá ser trazido novamente ao Colegiado 104 

para uma melhor análise. O Prof. Paranhos comunicou que encaminhou aos 105 

membros a minuta do Plano de Trabalho relativa ao convênio de implantação do 106 

Parque Tecnológico na cidade de Campos. Pediu, mais uma vez, o apoio dos 107 

membros à ideia do projeto. Disse que o Prof. Edmilson já permitiu sua visita ao 108 

CONCEN, para explanação de seu projeto como solicitado na reunião anterior e pediu 109 

aos demais Diretores que também viabilizem sua participação nos demais CONCENs. 110 

O Reitor reiterou com o Colegiado a aprovação do apoio à ideia do Projeto e a 111 

discussão nos Centros. O Colegiado aprovou a ideia do Projeto e a sua discussão 112 

nos Centros. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a 113 

reunião às 16 horas e 50 minutos. 114 
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  116 

      Prof. Silvério de Paiva Freitas                               Daliane da Mata Almeida 117 
      Reitor                                                         Secretária ad hoc 118 
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