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      1 

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

DARCY RIBEIRO – UENF 4 
Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, foi realizada na sala de reuniões da 5 

Reitoria, às 14 horas e 20 minutos, a quadringentésima quinquagésima oitava reunião 6 

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

Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes conselheiros: Prof. Silvério de Paiva Freitas 8 

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

Teixeira do Amaral Júnior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof.ª Ana Beatriz 10 

Garcia - Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe - Pró-Reitor de Extensão e 11 

Assuntos Comunitários; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. 12 

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

Antônio Constantino de Campos – Diretor Geral de Administração. Compareceram como 14 

convidados: Prof. Vanildo Silveira – Diretor de Informação e Comunicação; Prof. Ronaldo 15 

Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Sr.ª Renata Maria Parente do 16 

Couto - Assessora de Orçamento, Planejamento e Gestão; Sr.ª Daliane da Mata Almeida – 17 

Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 457ª reunião; 2- 18 

PROEIS; 3- Comissão Permanente de Inquérito; 4- Dificuldades orçamentárias e financeiras 19 

da UENF; 5- Assuntos diversos. O Reitor deu início à reunião agradecendo a presença de 20 

todos. Passando ao item 1, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata 457, sendo 21 

aprovada por unanimidade. Passando ao item 2, o Reitor apresentou e distribuiu cópias ao 22 

Colegiado da minuta de Resolução Conjunta SESEG/UENF/PMERJ, que “Instituem Comissão 23 

de Integração de Atividades de Ordem Pública e Dá Outras Providências”. Disse que o 24 

Programa Estadual de Integração na Segurança – PROEIS foi discutido no COLEX e tem sido 25 

discutido de forma ampla em vários fóruns, como o da Associação dos Docentes da 26 

Universidade Estadual do Norte Fluminense – ADUENF e do Diretório Central dos Estudantes 27 

“Apolônio de Carvalho”- DCE. Lembrou que quando o convênio foi levado à apreciação do 28 

CONSUNI foi informado ao referido Conselho que era necessária a aprovação para dar 29 

prosseguimento e disse que a minuta de resolução aqui apresentada para apreciação, mostra 30 

a lisura do processo. Observou que a implantação é uma necessidade administrativa e de 31 

otimização de recursos. Lembrou que nossa segurança atual é apenas patrimonial, mas não 32 

será extinta. Disse que temos a prerrogativa de implantar em caráter experimental. Perguntou 33 

ao Colegiado se havia alguma dúvida com relação à questão. A Prof.ª Ana Beatriz perguntou 34 

se já havia data para implantação. O Reitor respondeu que o programa será implantado após 35 

assinatura e publicação da Resolução. O Prof. Nagipe perguntou qual a duração do 36 
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convênio. O Reitor respondeu que poderá ficar por prazo indeterminado. O Prof. Henrique 37 

relatou que o Colégio Agrícola Antônio Sarlo vem sofrendo invasões e disse que gostaria que 38 

o programa PROEIS fosse, quando possível, ampliado para atendimento também ao colégio. 39 

Passando ao item 3, o Reitor perguntou aos Diretores se todos já tinham as indicações dos 40 

nomes para a composição da Comissão Permanente de Inquérito, já que alguns dependiam 41 

da realização de suas reuniões de Centro. O Prof. Henrique disse que foram indicados pelo 42 

seu Centro o Prof. Sérgio Aguiar de Barros Vianna e o Sr. Herval Martinho Ferreira Paes – 43 

Técnico de Nível Superior. O Prof. Sérgio comunicou que já havia encaminhado as 44 

indicações de seu Centro à Reitoria. O Reitor pediu ao Prof. Edmilson que encaminhe as 45 

indicações de seu Centro assim que estiverem definidas. Passando ao item 4, o Reitor disse 46 

que tivemos a entrada ao campus bloqueada por alguns estudantes da UENF em função de 47 

não ter sido implementado o aumento do valor do Auxílio Cota e Apoio Acadêmico. Lembrou 48 

que havia compromisso da Instituição, legitimado pelo Governo, do aumento de 300 reais 49 

para 400 reais, mas apesar do aumento estar permitido num primeiro momento, por questão 50 

de dotação financeira não foi liberado pelo Governo. Relatou que na semana anterior esteve 51 

no Rio de Janeiro, junto com o Vice-Reitor, mostrando claramente as dificuldades enfrentadas 52 

pela Instituição. Disse também que ofícios foram encaminhados ao Secretário de Estado de 53 

Planejamento e Gestão (Oficio UENF REITORIA nº 186) e ao Secretário de Estado de 54 

Ciência e Tecnologia (Ofício UENF REITORIA nº 188) mostrando a situação orçamentária da 55 

Universidade. Passou a palavra ao Sr. Constantino, que relatou a redução gradativa da 56 

disponibilidade orçamentária que vem ocorrendo desde 2012. Disse que os 57 

contingenciamentos normalmente ocorrem numa escala de tempo viável para negociação 58 

com fornecedores, cancelamento de contratos, enfim, em tempo de se reprogramar os 59 

gastos, mas a situação fica muito pior quando acenam com uma cota mensal e liberam uma 60 

cota menor. O Reitor ressaltou que atualmente tem havido dificuldades no planejamento 61 

orçamentário da Universidade, devido às questões aqui informadas. Passou a palavra a Sr.ª 62 

Renata, que disse que os ofícios que foram encaminhados aos Secretários, após o último 63 

contingenciamento, tentam mostrar ao Governo que dos vinte e nove milhões de reais que 64 

tínhamos inicialmente no ano de 2013, temos atualmente vinte e quatro milhões de reais e 65 

sem nenhum reajuste. Salientou que a Instituição tem contratos de manutenção, novas 66 

licitações que implicam em contratos mais altos, novas demandas, como a do Restaurante 67 

Universitário, e precisa, portanto, dos dois milhões de reais que foram contingenciados para, 68 

pelo menos, fechar as dívidas deste ano e montar a licitação do Restaurante. Ressaltou que 69 

as necessidades da UENF foram colocadas com bastante transparência para o Governo e 70 

disse que mesmo que os recursos referentes ao último contingenciamento retornem muita 71 
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coisa ainda ficará pendente. Passando ao item 5, o Prof. Vanildo comunicou que a 72 

programação preliminar alusiva a comemoração do aniversário dos vinte e um anos da UENF 73 

já está circulando no site da Universidade. Informou que, ainda como parte da programação, 74 

já começaram as visitas dos estudantes da rede pública à Instituição, tendo como novidade a 75 

apresentação de cinco vídeos, de curta duração, sobre as pesquisas nos Centros. O Prof. 76 

Gonçalo perguntou ao Prof. Amaral se havia alguma expectativa com relação ao Programa 77 

de Apoio a Pós-Graduação - PROAP. O Prof. Amaral disse que o convênio PROAP, que teve 78 

a duração de cinco anos, venceu no ano passado e terá que ser refeito. Disse ainda que a 79 

CAPES viabilizou uma parte do recurso e o restante virá via Sistema de Gestão de Convênios 80 

e Contratos de Repasse - SICONV. Disse que todas as tramitações de documentos 81 

requeridas pelo sistema já foram feitas, mas devido ao período eleitoral, o recurso só será 82 

liberado no final do mês de outubro. Informou ainda que no mês de novembro haverá um 83 

Fórum de Pró-Reitores e que colocará a logística do PROAP em pauta. Disse que, devido à 84 

falta de recursos, a Pró-Reitoria está solicitando aos professores que participem de suas 85 

bancas por vídeo-conferência. Concluiu dizendo acreditar que esta situação esteja mais 86 

confortável até o mês de dezembro. O Reitor comunicou que foi publicado no Diário Oficial do 87 

Estado do Rio de Janeiro, do dia 11/08/2014, na pág. 15, a listagem com os nomes dos 88 

professores que estão considerados aptos no estágio probatório, conforme avaliação 89 

funcional aprovada pela Câmara de Carreira Docente. Comunicou também o recebimento do 90 

ofício “Of. 123/14 da Delegacia Sindical Sintuperj”, que trata das decisões da categoria 91 

relativas ao movimento grevista. Disse que o documento foi encaminhado à Assessoria 92 

Jurídica – ASJUR para pronunciamento. Leu o ofício e o pronunciamento da ASJUR. Disse 93 

que encaminhará cópias dos mesmos aos membros do Colegiado. O Prof. Sérgio comunicou 94 

que representou o Reitor em evento na Escola Nacional de Circo da UFRJ, com a 95 

participação da Ministra da Cultura. Disse que na ocasião a Ministra lançou um edital cultural 96 

intitulado “Comunica Diversidade 2014”. Disse ainda que a Ministra ouviu cada um dos 97 

representantes das universidades e que em sua vez relatou que a UENF, junto com o Instituto 98 

Federal Fluminense - IFF e a Universidade Federal Fluminense – UFF, representa nossa 99 

região e que no panorama da cultura não fazemos tanto eco devido às dificuldades, 100 

dependemos de editais federais, mas ressaltou que mesmo assim temos projetos como o 101 

Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas – NEABI, entre outros. Nada mais havendo a 102 

tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas e 10 minutos. 103 

 104 

      Prof. Silvério de Paiva Freitas                                           Daliane da Mata Almeida 105 
                       Reitor                                                                      Secretária ad hoc 106 


