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

DARCY RIBEIRO – UENF 4 
Aos vinte e nove dias 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 sexta 6 

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

Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes conselheiros: Prof. Antônio Teixeira 8 

do Amaral Júnior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, que presidiu a reunião; Prof.ª 9 

Ana Beatriz Garcia - Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva, Pró-10 

Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – 11 

Diretor do CBB; Prof. Edmilson José Maria - Diretor do CCT; Prof. Henrique Duarte Vieira – 12 

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

Campos – Diretor Geral Administrativo. Compareceram como convidados: Prof. Manuel 14 

Vazquez Vidal Júnior – Chefe de Gabinete; Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Secretário 15 

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

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

da Agência de Inovação; Srª Daliane da Mata Almeida – Secretária ad hoc. Tratou-se da 18 

seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 455ª reunião; 2- Nomes para a Comissão 19 

Permanente de Inquérito; 3- Aniversário da UENF; 4- Processo E-26/009/232/2014; 5- 20 

Assuntos diversos. O Prof. Amaral deu início à reunião agradecendo a presença de todos e 21 

informando que o Reitor estava participando de uma reunião no Rio de Janeiro. Passando ao 22 

item 1, o Prof. Amaral colocou em apreciação a minuta da ata 455, sendo aprovada por 23 

unanimidade. Passando ao item 2, o Prof. Amaral pediu ao Prof. Rodrigo que explanasse o 24 

item da pauta. O Prof. Rodrigo lembrou aos Diretores de Centro que na reunião anterior foi 25 

feita a solicitação para que eles encaminhassem à Reitoria a sugestão de dois nomes (um 26 

servidor técnico e um professor) para a renovação da Comissão Permanente de Inquérito, já 27 

que a mesma tem vigência de um ano. O Prof. Edmilson disse que encaminhará os nomes 28 

no dia primeiro de agosto, pois regimentalmente seu Centro realiza uma reunião mensal e a 29 

deste mês ocorrerá no próximo dia trinta e um. O Prof. Sérgio Arruda disse que já tem a 30 

sugestão de seu Centro e estará encaminhando-a através de uma correspondência interna à 31 

Reitoria. Disse também que estará encaminhando a sugestão dos nomes (cinco servidores 32 

técnicos e dois professores) para composição das Comissões de Sindicância. O Prof. 33 

Gonçalo disse que com relação à Comissão de Sindicância, tem visto que as pessoas 34 

indicadas têm se esforçado, porém não estão preparadas para tal tarefa. Salientou que seria 35 

bom se tivesse um “passo a passo”, de como proceder, para dar maior segurança àqueles 36 
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que as compõem. Disse também que talvez valesse a pena a Universidade pagar por uma 37 

consultoria jurídica. O Prof. Manuel considerou boa a ideia de um “passo a passo” para o 38 

auxílio das sindicâncias e lembrou que já houve também, há um tempo, a sugestão de se 39 

criar uma Comissão de Sindicância fixa que daria assessoria às demais. Disse que a questão 40 

do pagamento a um serviço de consultoria seria problemática, pois a Instituição já dispõe de 41 

uma assessoria jurídica. O Prof. Henrique disse que já tem o nome sugerido do servidor 42 

técnico, mas falta a sugestão do nome do professor. Disse ainda que na próxima semana 43 

haverá a reunião de seu Centro onde será sugerido o nome do mesmo. O Prof. Gonçalo 44 

reiterou a necessidade de se elaborar um “passo a passo” para servir de auxílio às 45 

Comissões. O Prof. Amaral pediu ao Prof. Rodrigo que providencie esta solicitação junto à 46 

Assessoria Jurídica - ASJUR e a Auditoria. Passando ao item 3, o Prof. Amaral disse que o 47 

item não poderia ser apreciado, pois o Prof. Reginaldo, relator do Processo, não pôde estar 48 

presente na reunião por motivo de força maior. Sugeriu a retirada do item da pauta. O 49 

Colegiado aprovou a sugestão. Passando ao item 4, o Prof. Amaral iniciou a discussão do 50 

item comunicando que existe uma comissão composta pelo Prof. Rodrigo Caetano, Prof. 51 

Vanildo Silveira, Prof. Gustavo Xavier, Sr.ª Fúlvia D’Alessandri e Srª Nilza Franco, que está 52 

responsável pela organização do evento para a comemoração do aniversário de vinte e um 53 

anos da Universidade. Passou a palavra ao Prof. Vanildo. O Prof. Vanildo apresentou e 54 

explicou a arte alusiva ao evento. Disse que devido às restrições financeiras enfrentadas pela 55 

UENF, a Comissão pensou numa comemoração mais simples. Contou que pensam em fazer 56 

um CONSUNI solene, com homenagens aos servidores aposentados e outros. Disse que 57 

aceita ideias, que tenham baixo custo, para incrementar o evento. Comunicou que terá 58 

apresentação de Coral e Capoeira pela Pró-Reitoria de Extensão - PROEX. O Prof. Rodrigo 59 

disse que há, também, a ideia de se fazer o hasteamento da bandeira e no CONSUNI solene, 60 

além de homenagem aos servidores aposentados, teria as sugeridas pelos Conselhos de 61 

Centro. Disse ainda que a homenagem seria feita com a entrega de um certificado de 62 

serviços prestados à Universidade. Relatou que estão verificando junto a Assessoria de 63 

Orçamento e Planejamento - ASPLAN a possibilidade da realização de um coquetel após o 64 

CONSUNI. Disse ainda que o evento está previsto para o dia quinze de agosto do corrente 65 

ano, no período da tarde. O Prof. Amaral perguntou quantos nomes seriam homenageados. 66 

O Prof. Rodrigo sugeriu a indicação de dois nomes por Centro. O Prof. Amaral perguntou se 67 

havia mais alguma questão relevante a ser discutida. O Prof. Vanildo disse que no próximo 68 

COLEX a comissão trará o assunto definido. O Prof. Amaral sugeriu o envio de sugestões à 69 

Comissão. O Sr. Constantino propôs que o Colegiado confie na Comissão para definir a 70 

programação do evento. Passando ao item 5, o Prof. Amaral comunicou que a Reitoria 71 
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recebeu um e-mail do Prof. Dr. Germán López Noreña com a indicação de links para 72 

download de e-books gratuitos, frutos dos seminários de seu estudo Doutoral, publicados pela 73 

Universidade de Málaga, Espanha. Leu os temas relacionados aos e-books e distribuiu cópia 74 

do e-mail aos presentes. Informou o recebimento do OFÍCIO CIRCULAR CASA CIVIL/Nº 75 

906/2014, que diz respeito aos procedimentos a serem adotados no período eleitoral. Leu o 76 

ofício. O Prof. Vanildo disse que já foi colocado na página da UENF um guia com instruções 77 

para o período eleitoral. Disse ainda que este foi o segundo ofício que o Governo nos 78 

encaminhou e que todos tratam da Resolução n.º 345/2014, que veda qualquer tipo de 79 

publicidade no campus. Disse que a Lei foi aprimorada e que carros adesivados não poderão 80 

permanecer por mais de quinze minutos no campus. O Prof. Gustavo complementou dizendo 81 

que, caso isto ocorra, a orientação é para que se chamem os fiscais do TRE. O Prof. Amaral 82 

pediu a inserção na pauta do item “Programas de Bolsas Ibero-Americanas Graduação 83 

Santander Universidades”. O Colegiado aprovou o pedido. A Prof.ª Ana Beatriz disse que a 84 

Universidade foi contemplada com uma Bolsa de internacionalização através de um convênio 85 

firmado entre a Associação Brasileira de Reitores de Universidades Estaduais e Municipais - 86 

ABRUEM e o Banco Santander.  Considerou que a referida bolsa deveria ser destinada ao 87 

Centro de Ciências do Homem - CCH e por sugestão do Prof. Edson estava trazendo o tema 88 

ao Colegiado para apreciação. Complementou dizendo que a Bolsa tem valor único de três 89 

mil euros e o aluno passará seis meses em uma Universidade Ibero-Americana. Disse ainda 90 

que a Pró-Reitoria de Graduação divulgará o Edital. O Sr. Constantino disse que iria 91 

aproveitar a questão levantada pela Profª Ana Beatriz para sugerir que as decisões tomadas 92 

no Colegiado, além de constarem em ata, tenham também um documento formalizando a 93 

decisão, pois o Tribunal de Contas do Estado - TCE tem nos cobrado isto. O Prof. Amaral 94 

colocou em votação a destinação da referida Bolsa ao CCH. O Colegiado aprovou por 95 

unanimidade a destinação da citada Bolsa ao CCH. O Prof. Paranhos disse que pensando 96 

no problema motivacional que existe na nossa Universidade, convidou o ator/humorista e 97 

palestrante motivacional Toninho Ferreira a visitar a Instituição e o mesmo se mostrou 98 

solícito. Perguntou aos membros se poderia trazê-lo na reunião do próximo Colegiado para 99 

uma demonstração de seu trabalho. O Prof. Amaral perguntou se não caberia convidá-lo 100 

para a “Semana do Servidor”. O Prof. Paranhos disse que a sugestão inicial é que ele se 101 

apresente ao Colegiado para avaliarmos sua proposta de trabalho. O Prof. Amaral 102 

considerou positiva a iniciativa e perguntou aos membros se estavam de acordo com a 103 

solicitação do Prof. Paranhos. O Colegiado aprovou a solicitação. O Sr. Constantino disse 104 

reconhecer no Prof. Paranhos a preocupação em se fazer algo para a motivação dos 105 

servidores. Relatou que esta também é uma questão que sempre preocupa à Gerência de 106 
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Recursos Humanos - GRH e salientou o trabalho motivacional realizado pela equipe. O Prof. 107 

Paranhos sugeriu que o Prof. Constantino chame a equipe motivacional da GRH para a 108 

condução da apresentação do humorista Toninho Viana. O Prof. Paranhos informou que sua 109 

Diretoria recebeu o Decreto N.º 44.879 que estabelece os procedimentos a serem adotados 110 

na celebração e execução de convênios que impliquem dispêndio financeiro por órgãos e 111 

entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro. Contou que após leitura 112 

detalhada e consulta à Subsecretaria Adjunta de Gerenciamento de Projetos - EGP-RIO, 113 

chegou-se a conclusão que o referido decreto não se aplica à UENF. Disse que encaminhará 114 

aos membros do Colegiado, por e-mail, uma correspondência interna com esclarecimentos 115 

acerca do Decreto. Lembrou que, em reunião passada, o Prof. Silvério informou o 116 

recebimento de uma carta da Fundação Benedito Pereira Nunes, que propunha a 117 

formalização de um convênio para acolhimento de médicos residentes do Programa de 118 

Residência Médica do Hospital Escola Álvaro Alvim e pedia o acolhimento de dois médicos 119 

residentes na área de micologia. Disse que já há um convênio e que a Fundação tem razão 120 

quando diz que poderá ser um aditivo. Disse também que cabe ao professor interessado 121 

formalizar este convênio. O Prof. Sérgio Arruda informou que, por decisão de seu CONCEN, 122 

será realizado, no dia cinco de agosto do corrente ano, um debate com a comunidade a 123 

respeito do Programa Estadual de Integração da Segurança – PROEIS. Pediu a Reitoria que 124 

indicasse um representante para explanar o tema. Sugeriu o Prof. Gustavo Xavier ou até 125 

mesmo um representante da superintendência da Polícia Militar. O Prof. Gonçalo lembrou a 126 

votação unânime ocorrida no Conselho Universitário – CONSUNI, com relação ao termo de 127 

cooperação firmado entre a UENF e a Secretaria de Segurança Pública do Estado, mas 128 

ressaltou que tal aprovação foi mediante a condição do tema ser levado à discussão nos 129 

Centros e Laboratórios para que no próximo CONSUNI seja feita uma reavaliação da decisão. 130 

Disse que não ficou esclarecido, no dia da referida aprovação no CONSUNI, que o mesmo 131 

estava sendo aprovado com um “ad referendum” do Reitor, o que causou descontentamento 132 

nas pessoas. Disse ainda que a Reitoria deveria se fazer presente nas reuniões destinadas à 133 

discussão do PROEIS e deveria contar com a participação do Prof. Gustavo apenas como um 134 

suporte. O Sr. Constantino sugeriu ao Prof. Sérgio Arruda que fizesse o registro deste 135 

debate em ata e a encaminhasse ao CONSUNI para contribuição. O Prof. Vanildo 136 

considerou que talvez pudéssemos ter encaminhado melhor a proposta, evitando o ruído 137 

ocorrido. Encerrando este tema, o Prof. Amaral sugeriu que seja focada a questão do mérito, 138 

ou seja, a proteção das pessoas. O Sr. Constantino lembrou ao Colegiado a carta da Sr.ª 139 

Josélia de Castro – Subsecretária da Subsecretaria de Política Fiscal – SUPOF, que 140 

contemplava a Universidade em liberação de cota/mês, conforme definido em decreto no 141 
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início do exercício, apontando melhoria, porém retratou que a Instituição está diante de mais 142 

um contingenciamento, este no valor de mais de dois milhões de reais. Disse que diante 143 

desta situação a DGA está fazendo um levantamento e esperando o resultado da reunião que 144 

o Reitor terá com os Secretários de Fazenda e de Planejamento e Gestão. Informou que a 145 

DGA recebeu um e-mail da Auditora do Tribunal de Contas do Estado informando que a partir 146 

do dia quatro de agosto a Universidade estará recebendo a visita de seus auditores. Disse 147 

que já foi designada uma sala para que os auditores realizem seus trabalhos. Nada mais 148 

havendo a tratar, o Prof. Amaral agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas e 40 149 

minutos. 150 

 151 

  152 

      Prof. Antônio Teixeira do Amaral Júnior                  Daliane da Mata Almeida 153 
    Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação                      Secretária ad hoc 154 
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