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 1 

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

DARCY RIBEIRO – UENF 4 
Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, foi realizada, no auditório da Casa 5 

Ecológica da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, às 14 horas 6 

e 25 minutos, a quadringentésima quinquagésima sétima reunião ordinária do Colegiado 7 

Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as 8 

presenças dos seguintes conselheiros: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a 9 

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

exercício; Prof.ª Ana Beatriz Garcia - Pró-Reitora de Graduação; Prof. Alcimar das Chagas 11 

Ribeiro, Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, em exercício; Prof. Gonçalo 12 

Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. Edmilson José Maria - Diretor do CCT; Prof. 13 

Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Prof. Sérgio Arruda de Moura - Diretor do CCH; Sr. 14 

Antônio Constantino de Campos – Diretor Geral Administrativo. Compareceram como 15 

convidados: Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral; Prof. Gustavo de Castro 16 

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

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

Prof. Reginaldo da Silva Fontes, Chefe do Hospital Veterinário; Sr. José Fernando Abreu 19 

Almeida – Gerente de Recursos Humanos; Sr.ª Daliane da Mata Almeida – Secretária ad hoc. 20 

Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 456ª reunião; 2- Assinatura do Termo de 21 

Posse de Docentes e Técnicos Administrativos; 3- Aniversário de 21 anos da UENF; 4- 22 

Comissão Permanente de Inquérito; 5- Comissão de avaliação de servidores; 6- Assuntos 23 

diversos. O Reitor deu início à reunião desejando boa tarde a todos e informando que no 24 

Colegiado anterior havia sido sugerida a apresentação do ator, humorista e palestrante 25 

motivacional Sr. Toninho Ferreira. Passou a palavra ao palestrante. O Sr. Toninho Ferreira 26 

fez uma demonstração de sua palestra motivacional ressaltando o trabalho em equipe e a 27 

vontade que todos devemos ter em desempenhar bem o nosso trabalho. O Reitor agradeceu 28 

ao palestrante e disse que todos nós devemos levar as metáforas e pensamentos abordados 29 

na apresentação para o nosso dia-a-dia. Informou ainda que a palestra foi uma cortesia do Sr. 30 

Toninho Ferreira à UENF. Passando ao item 1, o Reitor colocou em apreciação a minuta da 31 

ata 456, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 2, o Reitor deu boas vindas 32 

aos novos servidores e àqueles que já fazem parte do quadro de funcionários da 33 

Universidade e prestaram novamente o concurso, alçando assim patamares maiores. 34 

Ressaltou que a Universidade está completando seus vinte e um anos e disse que se trata de 35 

uma Instituição jovem onde os novos servidores somarão à equipe. Disse ainda que o 36 
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patamar de avaliação externa em que a UENF se encontra é graças ao grande esforço de 37 

todos os membros que a compõe. Citou as muitas oportunidades de crescimento pessoal e 38 

profissional que a Universidade oferece. Passou a palavra ao Sr. José Fernando. O Sr. José 39 

Fernando convocou os seguintes servidores para assinarem o “Termo de Posse”: Cibele 40 

Maria Stivanin de Almeida – Professor Associado; Márcio Alves Pereira Júnior – Técnico em 41 

Química; Gilberto Soares Albuquerque – Professor Titular; Cláudia Lopes Prins – Professor 42 

Associado; Leonardo Mota de Oliveira – Professor Associado; e Nilo Lima de Azevedo - 43 

Professor Associado. O Reitor desejou sucesso aos novos servidores e àqueles que já fazem 44 

parte do quadro de funcionários da Instituição que continuem a brilhar. Passando ao item 3, o 45 

Reitor comunicou que será realizado, no próximo dia quinze de agosto, às 15 horas, sessão 46 

solene do CONSUNI em comemoração pelos vinte e um anos da UENF, quando haverá 47 

homenagem a servidores que fizeram e fazem parte da história da Universidade. Passou a 48 

palavra ao Prof. Rodrigo para que desse mais detalhes a respeito da programação proposta. 49 

O Prof. Rodrigo disse que o hasteamento da bandeira será às oito horas da manhã e que 50 

após o CONSUNI haverá um coquetel. O Reitor perguntou se já estavam definidos os nomes 51 

dos servidores que serão homenageados. O Prof. Rodrigo comunicou que ainda não havia 52 

recebido as indicações dos Centros. O Reitor disse que a Reitoria indicará dois nomes e 53 

cada Centro deverá fazer o mesmo. Pediu aos Diretores que façam suas indicações até o dia 54 

oito. O Prof. Sérgio Arruda propôs a confecção de um certificado de agradecimento para ser 55 

entregue a banda americana Synthesis, da Universidade de Brigham Young, em 56 

reconhecimento a excelente noite de jazz proporcionada à comunidade acadêmica no ano 57 

passado. O Reitor considerou simpática a atitude do Prof. Sérgio Arruda e pediu que ele 58 

propusesse a arte do certificado e a encaminhasse à Reitoria. O Prof. Alcimar disse que a 59 

Pró-Reitoria de Extensão estava organizando o seu segundo seminário de extensão no 60 

Centro de Ciências do Homem – CCH, com encenações e uma apresentação cultural. 61 

Sugeriu que tal programação também fosse utilizada no evento comemorativo ao aniversário 62 

da Instituição. O Reitor considerou válida a sugestão e pediu ao Prof. Rodrigo que a 63 

viabilizasse. Passando ao item 4, o Reitor comunicou que recebeu do Centro de Ciência e 64 

Tecnologia - CCT a relação dos nomes sugeridos para composição da Comissão Permanente 65 

de Inquérito. Perguntou aos demais Diretores se já tinham suas indicações. O Prof. Henrique 66 

informou que já tem o nome do servidor técnico administrativo e que o professor será 67 

escolhido na próxima reunião de seu Conselho de Centro - CONCEN. O Prof. Sérgio Arruda 68 

comunicou que já encaminhou as indicações de seu Centro. O Prof. Gonçalo disse que está 69 

aguardando a análise da possibilidade de contratação de uma assessoria jurídica para dar 70 

suporte às sindicâncias, pois ficou acordado em seu CONCEN que as sugestões só seriam 71 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - 28013-602 
Tel.: (22) 2739–7003 - Fax: (22) 2739-7173 - correio eletrônico: reitoria@uenf.br 

 

feitas após a verificação desta possibilidade. O Reitor disse que precisamos dos nomes para 72 

compor a Comissão. Disse que após serem indicadas, as pessoas receberão as devidas 73 

orientações. O Prof. Gonçalo ressaltou o trabalho gerado e a falta de suporte aos membros 74 

nas comissões. Disse que por isto a preocupação em comunicar ao indicado que ele terá o 75 

suporte jurídico necessário à realização de seu trabalho na Comissão Permanente de 76 

Inquérito. O Prof. Edmilson perguntou se já havia resposta com relação ao pagamento de 77 

uma consultoria jurídica, já que em reunião anterior o Prof. Manuel disse que a questão seria 78 

problemática, pois a Universidade já dispõe de Assessoria Jurídica - ASJUR. O Reitor disse 79 

que a questão é pertinente e que será analisada juridicamente. Disse ainda que comunicará 80 

ao Prof. Gonçalo o resultado de tal consulta antes que seja realizado seu próximo CONCEN. 81 

Enfatizou que mesmo que não seja possível a contratação de um serviço terceirizado, a 82 

nossa ASJUR será disponibilizada para tal consultoria. O Prof. Henrique questionou a carga 83 

horária que a ASJUR dispensa à Universidade. O Reitor relatou que há muitas idas ao Fórum 84 

para participação de audiências relativas à Instituição, ocasionando ausência em alguns 85 

momentos. Ressaltou ainda que a ASJUR tem cumprido com seus prazos e assessora as 86 

sindicâncias, sempre que possível. Salientou que os servidores que não estiverem cumprindo 87 

sua carga horária de oito horas diárias estarão prevaricando e é obrigação de cada chefia a 88 

verificação do devido cumprimento. Ressaltou que há casos na Universidade de servidores 89 

que não cumprem as oito horas diárias, mas estão amparados por lei. Passando ao item 5, o 90 

Reitor passou a palavra ao Prof. Rodrigo para que o mesmo citasse os nomes dos membros 91 

das comissões da avaliação que estão com o mandado vencido ou por vencer. O Prof. 92 

Rodrigo fez as citações e explicou o processo seletivo dos membros de cada Comissão de 93 

Avaliação de Servidores: i) Comissão Central de Carreira Técnico Administrativo - CCCTA, é 94 

composta por um membro indicado pelo Reitor, um por eleição na DGA e três indicados pelo 95 

COLEX e a cada três anos há renovação dos mesmos; ii) Central de Carreira Docente – CCD 96 

é composta por um membro indicado pelo Reitor e os demais por indicação dos Centros; iii) 97 

Comissão Setorial da Reitoria - o presidente é indicado pelo Reitor e o COLEX indica dois 98 

nomes. O Reitor, em relação a questão do estágio probatório, disse que foi informado pela 99 

GRH que o concursado é efetivado por lei após três anos, mesmo que ainda não tenha sido 100 

submetido à Câmara. Pediu ao Prof. Rodrigo que encaminhasse uma correspondência interna 101 

aos Centros pedindo a indicação dos nomes por meio dos procedimentos pertinentes. 102 

Passando ao item 6, o Reitor fez a leitura do Ofício nº 73/2014, encaminhado à Reitoria pelo 103 

Tribunal Regional Eleitoral – TRE, que requisita as dependências da Universidade para o 104 

funcionamento de nove seções eleitorais. Disse que a Prefeitura do Campus designou o Sr. 105 

Marcelo Viana Pacheco para auxiliar o TRE nessa questão. O Reitor informou que a 106 
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conjuntura financeira da UENF estará na pauta de reunião do próximo COLEX. Informou 107 

ainda que na próxima semana haverá uma reunião no Rio de Janeiro para buscar soluções 108 

com relação a parte orçamentária e financeira da Universidade. Disse que o cenário 109 

apresentado, na última reunião, pela Secretaria de Estado Ciência e Tecnologia – SECT e a 110 

Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG não foi muito animador. Disse ainda que 111 

nesta reunião as dificuldades financeiras da Universidade foram colocadas de forma bem 112 

clara. Concluiu dizendo que na próxima reunião do Colegiado esta questão será trazida de 113 

forma detalhada. O Prof. Constantino comunicou que encaminhou os pedidos de diárias 114 

recebidos pela Diretoria Geral de Administração - DGA à Assessoria de Orçamento e 115 

Planejamento - ASPLAN pedindo a disponibilidade de recursos. Solicitou, em função das 116 

dificuldades orçamentárias, que não sejam encaminhados mais pedidos de diárias. O Reitor 117 

informou que recebemos documento da SEPLAG comunicando que no momento não será 118 

possível implementar a demanda da UENF referente ao aumento do valor das Bolsas auxílio-119 

cota e apoio acadêmico. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou 120 

a reunião às 17 horas e 20 minutos. 121 
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  123 

      Prof. Silvério de Paiva Freitas                                           Daliane da Mata Almeida 124 
                    Reitor                                                                        Secretária ad hoc 125 
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