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        1 

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

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

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

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

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

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

Antônio Teixeira do Amaral Júnior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Geraldo 10 

do Amaral Gravina - Pró-Reitor de Graduação, em exercício; Prof. Paulo Roberto Nagipe - 11 

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Fábio Lopes Olivares – Diretor do 12 

CBB, em exercício; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Henrique Duarte Vieira 13 

– Diretor do CCTA; Prof. Sérgio Arruda de Moura - Diretor do CCH; Sr. Antônio Constantino 14 

de Campos – Diretor Geral de Administração. Compareceram como convidados: Prof. 15 

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

Prefeitura da UENF; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de 17 

Inovação; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. José Fernando 18 

Abreu Almeida – Gerente de Recursos Humanos; Sr.ª Daliane da Mata Almeida – Secretária 19 

ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 458ª reunião; 2- Solicitação da 20 

ADUENF para utilização de espaço; 3- Comissão Permanente de Inquérito; 4- Documentos 21 

aos candidatos a Governador do Estado do Rio de Janeiro – decisão do CONSUNI; 5- 22 

Assuntos diversos. O Reitor deu início à reunião agradecendo a presença de todos. 23 

Passando ao item 1, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata 458, sendo aprovada 24 

com uma abstenção. O Reitor pediu permissão ao Colegiado para inserir como item de 25 

pauta a visita do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ à Universidade. O 26 

Colegiado aprovou a solicitação. O Sr. Constantino destacou o respeito com que a equipe do 27 

TCE/RJ sempre dispensa à Instituição. Ressaltou que os auditores estão sempre dispostos a 28 

ouvir e nesta visita fizeram recomendações que serão atendidas. Disse ainda que os 29 

auditores se mostraram interessados em conhecer a Instituição e pediu apoio aos 30 

responsáveis pelos Centros para que viabilizem a visita destes aos nossos laboratórios de 31 

pesquisa, mostrando-lhes o que é produzido pela UENF. O Reitor pediu ao Sr. José 32 

Fernando que desse algumas informações relacionadas à visita do TCE/RJ. O Sr. José 33 

Fernando lembrou que a última visita do TCE/RJ à UENF foi no ano de dois mil e um, quando 34 

foi gerado um relatório, que recebemos em dois mil e dois, com sugestões para correções. 35 

Disse que desta vez eles vieram fazer uma auditoria na área de pessoal como um todo, 36 
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incluindo funcionários, bolsistas, pagamentos de RPA, etc. Relatou que os auditores nos 37 

orientaram a fazer bastante divulgação, através do site da Universidade, dos editais, 38 

resultados, enfim, de todos os procedimentos relacionados às Bolsas, para demonstrar que 39 

não há favorecimentos. Disse também que a equipe do TCE/RJ está avaliando os casos de 40 

enquadramentos em que, com menos de um ano, o servidor atinge o final da tabela. 41 

Ressaltou que tem sido explicado o porquê de tais enquadramentos e foram apresentados os 42 

documentos que o legitimam. Disse que os auditores colocaram que a Universidade possui 43 

autonomia para criar suas regras e as mesmas devem ser respeitadas. Disse ainda que eles 44 

estão realizando a visita em caráter orientativo. O Reitor disse que devemos aguardar as 45 

recomendações do TCE/RJ e pediu ao Sr. José Fernando, ao Sr. Constantino e ao Prof. 46 

Edson que acertassem um roteiro para visitação da equipe do TCE/RJ ao campus e aos 47 

laboratórios de pesquisa. O Prof. Reginaldo pediu esclarecimentos ao Sr. José Fernando a 48 

respeito do procedimento que deve ser tomado em Comissão de Sindicância, quando o 49 

indiciado não puder comparecer à reunião por estar sob licença médica. O Sr. José 50 

Fernando informou que quando o indiciado não puder comparecer caberá a Universidade 51 

indicar um advogado para representá-lo. O Reitor perguntou se o advogado indicado poderá 52 

ser da Assessoria Jurídica da própria Universidade. O Sr. José Fernando disse que sim. O 53 

Reitor lembrou o pedido feito para a elaboração de um “passo a passo” para auxiliar nos 54 

trabalhos das Comissões de Sindicância e pediu ao Sr. José Fernando que encaminhe à 55 

Reitoria assim que o mesmo estiver pronto. O Sr. José Fernando disse que devido a 56 

dificuldade que a Instituição tem tido para atualizar a sua Comissão Permanente de Inquérito 57 

Administrativo – CPIA, entrou em contato com a Secretaria de Estado de Planejamento e 58 

Gestão - SEPLAG e será marcada uma audiência para discutir uma rotina de 59 

encaminhamento das sindicâncias não solucionadas para a SEPLAG, pois a mesma possui 60 

uma superintendência que conta com várias CPIAs. O Prof. Amaral pediu ao Sr. José 61 

Fernando que relatasse a participação dele num curso sobre mudanças relacionadas à folha 62 

de pagamento. O Sr. José Fernando disse que a SEPLAG está implantando o Sistema 63 

Integrado de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH-RJ, que além da geração automática da 64 

folha de pagamento, dará informações de quantos servidores irão se aposentar num 65 

determinado período, entre outras. Disse que a previsão do Governo é que esteja em 66 

funcionamento a partir do mês de setembro do corrente ano. O Prof. Rodrigo pediu ao Sr. 67 

José Fernando que falasse sobre a organização de eleição para composição da Câmara 68 

Setorial dos Técnicos. O Sr. José Fernando comunicou que está sendo feito um 69 

levantamento e a Gerência de Recursos Humanos - GRH vai passar a exigir que sejam 70 

encaminhados para a publicação os nomes eleitos para as comissões. O Reitor agradeceu a 71 
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participação do Sr. José Fernando. Passando ao item 2, o Reitor comunicou o recebimento 72 

do “Ofício nº 045/2014”, da Associação de Docentes da Universidade Estadual do Norte 73 

Fluminense – ADUENF, que consulta sobre a possibilidade de cessão ou aluguel do salão do 74 

Restaurante Universitário ou do foier do Centro de Convenções para a realização de um baile 75 

de final de ano. Leu o documento e colocou o item em discussão. O Prof. Henrique 76 

considerou que, pela magnitude do evento, o ideal seria o Centro de Convenções. O Prof. 77 

Sérgio disse que é favorável à realização no Restaurante Universitário. O Prof. Amaral 78 

sugeriu o Centro de Convenções. O Sr. Constantino também sugeriu o Centro de 79 

convenções, mas observou que, sendo este indicado, também deverá ser comunicado à 80 

ADUENF que o mesmo está sob os cuidados da servidora Sr.ª Márcia Gama e que existem 81 

regras de utilização que devem ser observadas. Por maioria, o COLEX definiu que o espaço a 82 

ser utilizado pela ADUENF, para o evento informado, deverá ser o Centro de Convenções. 83 

Passando ao item 3, o Reitor disse que em virtude da informação dada pelo Sr. José 84 

Fernando, a respeito da possibilidade de envio à SEPLAG das sindicâncias finalizadas e que 85 

necessitam de apreciação por Comissão Permanente de Inquérito, aguardaremos a audiência 86 

que ocorrerá na SEPLAG e deixaremos a discussão do item para o próximo COLEX. 87 

Passando ao item 4, o Reitor disse que já havia conversado com o Prof. Manuel e Prof. 88 

Vanildo, mas que teria que ter sugestões e subsídios também dos Diretores de Centro para a 89 

elaboração do documento a ser encaminhado aos candidatos a Governador do Estado do Rio 90 

de Janeiro, conforme definição do CONSUNI, mostrando o que esperamos para a UENF, na 91 

próxima gestão do Governo do Estado. Pediu que as ideias sejam trabalhadas, discutidas, 92 

para que estejam prontas até a próxima semana. Passando ao item 5, o Prof. Sérgio 93 

comunicou que recebeu a solicitação de uma aluna para usar o espaço do Centro de Ciências 94 

do Homem – CCH para a realização de um evento com a participação de um candidato a 95 

deputado. Disse que a solicitação foi levada ao Conselho de Centro – CONCEN, que 96 

considerou muito bem vinda a visita do candidato, desde que seja realizada após o período 97 

eleitoral. O Reitor aproveitou para lembrar que não é permitido panfletos nem adesivos nos 98 

veículos que permanecem no campus por mais de quinze minutos. Disse que os vigilantes já 99 

foram orientados a avisarem aos condutores dos veículos que estiverem com alguma 100 

propaganda eleitoral, que o limite de permanência no campus é de no máximo quinze 101 

minutos. O Prof. Nagipe informou o recebimento do Ofício “DCE-UENF n.º 041/2014”, que 102 

comunica a realização de um Piloto de Projeto de Extensão, coordenado pelo Movimento 103 

Estudantil da UENF, que inicialmente tem atingido o público-infantil das comunidades 104 

adjacentes com atividades de Arte, Cultura, Educação, Esporte e Lazer. Leu o ofício. O 105 

Reitor salientou que todo projeto de extensão tem que ter um professor responsável pelo 106 
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mesmo, além da aprovação da Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários. Disse que é 107 

preciso que a comissão de negociação avise aos estudantes que o projeto deve ser 108 

normatizado. O Prof. Edson ressaltou que todas as atividades de extensão desenvolvidas na 109 

UENF estão normatizadas. O Prof. Gustavo fez menção ao projeto da Prof.ª Rosalee Santos 110 

Crespo Istoe onde há toda uma infra-estrutura que proporciona segurança aos idosos que 111 

dele participam. O Reitor orientou ao Prof. Nagipe que interaja com o Movimento Estudantil, 112 

informando da impossibilidade do referido projeto funcionar antes de sua devida 113 

normatização, o que deve ser feito junto à PROEX. O Reitor comunicou o recebimento da 114 

correspondência interna “CI CCT Nº 105/14”, encaminhada à Reitoria, que trata da renovação 115 

de contrato para exibição de vídeos educativos em 3D. Fez a leitura da CI. O Prof. Edmilson 116 

fez um breve relato do material educativo que é oferecido no contrato. O Reitor disse que 117 

estava trazendo ao COLEX para que os membros tomassem conhecimento e divulgassem 118 

em seus Centros, no intuito de verificar se algum pesquisador tem recursos de projetos que 119 

possa apoiar esta atividade. O Prof. Edmilson disse que o Programa Estadual de Integração 120 

na Segurança – PROEIS, foi colocado como tema de pauta de seu CONCEN e que o 121 

Conselho, em sua maioria, mostrou-se favorável a implantação do mesmo. Informou que fará 122 

visita a Macaé para finalizar a implementação e inauguração do radar meteorológico. Pediu 123 

que a Reitoria encaminhe um documento à Prefeitura de Macaé com relação a estrada que 124 

está sendo construída, passando dentro do campus da Universidade naquela cidade. O 125 

Reitor comunicou que estamos tentando agendar reunião com o prefeito de Macaé, mas 126 

ainda não conseguimos disponibilidade de agenda. Relatou que a estrada irá beneficiar 127 

também a Instituição, mas que a Prefeitura em contrapartida fará obras para facilitar o acesso 128 

dentro do campus. Concluiu lembrando que a Reitoria já encaminhou um ofício, sobre este 129 

assunto, à Prefeitura de Macaé, mas disse que irá encaminhar novamente um documento 130 

alusivo ao assunto. O Prof. Paranhos lembrou ao Colegiado que havia solicitado, em 131 

reuniões anteriores, a sua participação nos CONCENs para explanação do Plano de Trabalho 132 

relativo à implantação do Parque Tecnológico na cidade de Campos dos Goytacazes. Disse 133 

que ainda não havia sido convidado e reiterou o pedido. O Prof. Edmilson lembrou que o seu 134 

convite ao Prof. Paranhos já havia sido feito. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu 135 

a todos e encerrou a reunião às 16 horas e 10 minutos. 136 

 137 

  138 

      Prof. Silvério de Paiva Freitas                                           Daliane da Mata Almeida 139 
                    Reitor                                                                        Secretária ad hoc 140 
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