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        1 

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 2 
EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 3 

RIBEIRO – UENF 4 
Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, foi realizada na sala de reuniões 5 

da Reitoria, às 14 horas e 10 minutos, a quadringentésima sexagésima reunião ordinária do 6 

Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 7 

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

presidiu a reunião; Prof. Antônio Teixeira do Amaral Júnior – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-9 

Graduação; Prof.ª Ana Beatriz Garcia - Pró-Reitora de Graduação; Prof. Alcimar das Chagas 10 

Ribeiro - Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, em exercício; Prof. Gonçalo 11 

Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; 12 

Prof. Alexandre Pio Viana – Diretor do CCTA, em exercício; Prof. Sérgio Arruda de Moura - 13 

Diretor do CCH; Sr. José Fernando Abreu Almeida – representando o Diretor Geral de 14 

Administração. Compareceram como convidados: Prof. Rodrigo da Costa Caetano – 15 

Secretário Geral; Prof. Vanildo Silveira – Diretor de Informação e Comunicação; Prof. Ronaldo 16 

Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Sr. Marcelo Viana Pacheco – 17 

representando o Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do 18 

Hospital Veterinário; Sr.ª Daliane da Mata Almeida – Secretária ad hoc. O Diretor Geral de 19 

Administração, Sr. Antonio Constantino de Campos, justificou ausência, em virtude de 20 

questões de saúde em família. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 459ª 21 

reunião; 2- Comissão Permanente de Inquérito; 3- Relatório sumário de inspeção do TCE; 4- 22 

Produtos controlados pelo Ministério do Exército; 5- Documento aos candidatos a Governador 23 

do Estado do Rio de Janeiro; 6- Assuntos diversos. O Reitor deu início à reunião 24 

agradecendo a presença de todos. Passando ao item 1, o Reitor colocou em apreciação a 25 

minuta da ata 459, sendo aprovada por unanimidade. O Reitor lembrou que já havia sido 26 

feita uma prévia em reunião anterior dos itens dois e três da pauta e disse que convidou o Sr. 27 

José Fernando para discuti-los de forma mais aprofundada. Passando ao item 2, o Reitor 28 

passou a palavra ao Sr. José Fernando para que transmitisse mais informações relacionadas 29 

à Comissão Permanente de Inquérito Administrativo – CPIA. O Sr. José Fernando relatou 30 

que ele e o Sr. Constantino se reuniram no Rio de Janeiro com a Superintendente de 31 

Inquérito Administrativo da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG. Disse 32 

que a Universidade tem autonomia para criar a sua CPIA, porém a mesma deve constar no 33 

Estatuto da Instituição. Relatou que devido às dificuldades que a UENF tem tido para criação 34 

da referida comissão, foi verificado junto à SEPLAG que há possibilidade de encaminhamento 35 

das sindicâncias não solucionadas para a CPIA daquela Secretaria. Informou que quando o 36 



 
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 

 

processo se tratar de abandono de emprego não é necessário a realização de sindicância 37 

interna, podendo o mesmo ser encaminhado diretamente para a Comissão de Inquérito da 38 

SEPLAG. Citou os documentos que devem ser encaminhados à Secretaria no caso de uma 39 

demissão por justa causa. Disse, com relação às Comissões de Sindicâncias, que está sendo 40 

elaborado um documento com “passo a passo” para auxiliar as comissões de sindicância e 41 

que o mesmo poderá ser trazido ao COLEX. O Reitor solicitou ao Sr. José Fernando que 42 

explicasse o tramite do processo de sindicância até sua ida para a SEPLAG. O Sr. José 43 

Fernando disse que o primeiro passo é a realização da sindicância interna, cujo resultado 44 

indicar a necessidade de abertura de inquérito administrativo, o processo será instruído e 45 

encaminhado à SEPLAG. O Reitor perguntou como o sindicado irá prestar o seu depoimento, 46 

quando da ida do seu processo para a SEPLAG. O Sr. José Fernando respondeu que o 47 

deslocamento é de responsabilidade do próprio servidor, não tendo a Universidade obrigação 48 

de disponibilizar o transporte. O Prof. Gonçalo perguntou se, no caso de ocorrência de dez 49 

faltas sucessivas pelo servidor, o processo poderá ser encaminhado diretamente para a 50 

comissão da SEPLAG sem a necessidade de uma sindicância interna. O Sr. José Fernando 51 

disse que é exatamente este o procedimento a ser adotado. O Prof. Gonçalo salientou que 52 

nos casos da demissão por justa causa é importante que cada gestor esteja muito bem 53 

respaldado para dar encaminhamento a tal processo, pois a responsabilidade é muito grande. 54 

O Prof. Vanildo perguntou se a Reitoria irá publicar alguma portaria relacionada à essa 55 

questão. O Sr. José Fernando disse que já há a “PORTARIA SUBAP/SEPLAG Nº 77, de 08 56 

de janeiro de 2013”. O Prof. Rodrigo distribuiu cópias da portaria aos membros do 57 

Colegiado. O Reitor disse aos Diretores que, caso queiram, poderão solicitar a presença do 58 

Sr. José Fernando em seus Centros para maiores esclarecimentos. O Prof. Gonçalo sugeriu 59 

a elaboração de um “passo a passo” também por tópicos. O Reitor pediu ao Sr. José 60 

Fernando que trate de tópicos como: sumiço de material, abandono de emprego, brigas 61 

internas, etc. Passando ao item 3, o Reitor comunicou que o Sr. José Fernando encaminhou 62 

um relatório à Diretoria Geral de Administração - DGA sobre a inspeção feita na UENF pelo 63 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ. Passou a palavra ao Sr. José 64 

Fernando para explanação do item. O Sr. José Fernando disse que, nesta última visita do 65 

TCE/RJ à UENF, realizada do dia doze ao dia vinte e oito de agosto do corrente ano, os 66 

auditores fizeram uma inspeção na área de pessoal. Relatou que foram analisados os casos 67 

de enquadramentos, as concessões de bolsas, os casos de insalubridade, pagamentos de 68 

jetons ao Conselho Curador, os pagamentos terceirizados, etc. Contou que os auditores 69 

receberam esclarecimentos das questões levantadas e que foram mostrados os documentos 70 

que as legitimam e a Legislação da Instituição. Disse ainda que os auditores levaram, por 71 
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amostragem, cópias de alguns processos para análise. Observou que deixou a cargo das Pró-72 

Reitorias o fornecimento das informações relacionadas às bolsas e que os auditores pediram 73 

que publicássemos sempre no site da UENF, principalmente em relação às bolsas de Apoio 74 

ao Ensino e Universidade Aberta. Relatou que os auditores perguntaram se as solicitações de 75 

correções, citadas no Relatório da visita ocorrida no ano de dois mil e um, haviam sido 76 

atendidas. Fez a leitura dos apontamentos feitos pelos auditores no Relatório/2001, 77 

explicando ao Colegiado o que foi feito em atendimento ao TCE/RJ. Disse que explicações 78 

foram dadas aos auditores, mostrando as correções feitas. O Reitor disse que o nosso 79 

relatório traz o detalhamento da visita dos auditores aos nossos laboratórios, onde foram 80 

mostrados os equipamentos e o entusiasmo das equipes que produzem, no dia-a-dia, nossas 81 

atividades, além de mostrar que a Universidade tem uma importância muito grande para o 82 

Estado e toda a região. Disse que agora devemos aguardar as sugestões do TCE/RJ. O 83 

Reitor, aproveitando a presença do Sr. José Fernando nesta reunião, pediu que falasse sobre 84 

sua ida ao Rio de Janeiro para treinamento do novo sistema de gestão de pessoal. O Sr. 85 

José Fernando disse que a ida ao Rio de Janeiro foi na última sexta-feira e que o pessoal 86 

que deu o treinamento se colocou à disposição para tirar as nossas dúvidas. Explicou que o 87 

Estado do Rio de Janeiro trabalha há muito tempo com um sistema chamado Sistema de 88 

Administração de Pessoal – SAPE, que gera apenas a folha de pagamento, e que agora está 89 

implantando o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH-RJ, um sistema 90 

que além de gerar a folha de pagamento também dará informações a respeito de abono 91 

permanência, licença prêmio, entre outras, além de nos dar um acompanhamento melhor e 92 

mais preciso dos gastos que o Governo terá com pessoal. Disse que este sistema já está 93 

implantado em noventa por cento das instituições ligadas à Administração Direta. Disse ainda 94 

que o cadastro dos bolsistas continuará no sistema SAPE, não havendo migração para o 95 

novo sistema a ser implantado. Passando ao item 4, que trata de produtos controlados pelo 96 

Ministério do Exército, o Reitor ressaltou que tem-se trabalhado neste item, mas continuamos 97 

na busca de soluções para os problemas ainda existentes. Comunicou que recebeu a 98 

correspondência interna “CI CCTA/LMGV N.º 28/14”, do Prof. Jurandi G. de Oliveira, com 99 

uma série de indagações. Lembrou que este assunto foi discutido na reunião do Colegiado, 100 

realizada no dia vinte e cinco de outubro de dois mil e onze, onde, em Ata, “ficou definido que 101 

a nova Comissão de Produtos Químicos será composta pelos Professores Gonçalo Apolinário 102 

de Souza Filho – Diretor do CBB - Presidente; Edmilson José Maria – Diretor do CCT e 103 

Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA. Ficarão responsáveis pelo relatório que será 104 

enviado à Polícia Federal e ao Exército”. Lembrou, também, que no dia quatro de agosto 105 

deste ano o Sr. Constantino encaminhou à Reitoria a “CI UENF/DGA nº 096/14”, inerente ao 106 
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assunto, e que foi encaminhada à Comissão de Produtos Químicos, citada anteriormente. 107 

Disse que estamos revendo o tema devido à existência de uma série de desinformações. O 108 

Prof. Alexandre informou que na Fisiologia Vegetal há alguns setores com lixo químico. 109 

Lembrou que foi feito o levantamento destes, a pedido da Prefeitura do Campus, e não 110 

obtiveram resposta. O Prof. Edmilson lembrou que no dia treze de maio de dois mil e treze, o 111 

Exército nos deu um auto de infração e que no dia trinta e um de julho, do mesmo ano, a 112 

Comissão se reuniu para discutir o local para a construção de um paiol e a solução das 113 

quarenta e oito pendências do auto de infração. Disse que depois ficou resolvido que a 114 

construção do paiol seria em um local diferente do que havia sido escolhido a priori e a 115 

Comissão ficou aguardando, não tendo mais informações a respeito. O Sr. Pacheco disse 116 

que o paiol está pronto, mas é preciso colocar cerca e iluminação externa. Disse ainda que 117 

esta demanda já tem orçamento e que está prevista para novembro ou dezembro do corrente 118 

ano. O Prof. Edmilson ressaltou que são quarenta e oito pendências que necessitam de 119 

atendimento. O Reitor pediu ao Prof. Edmilson que encaminhe à Reitoria a relação das 120 

demandas solicitadas pelo Exército. O Sr. Pacheco disse que há também a questão da falta 121 

de ralos próximos aos lava-olhos. Disse que o processo está pronto, faltando apenas o 122 

recurso financeiro. O Reitor disse que poderiam buscar recursos por meio de projeto a ser 123 

submetido à edital da FAPERJ. O Prof. Edmilson disse que a Comissão verificará o que já 124 

foi sanado e o que tem viabilidade de ser resolvido. O Reitor pediu ao Prof. Edmilson que 125 

encaminhasse o levantamento à Reitoria. Disse que o item voltará a ser debatido na próxima 126 

reunião do Colegiado, para dar prosseguimento às sugestões do que poderemos fazer até o 127 

próximo ano. Ressaltou que estamos apenas no recomeço da discussão. O Sr. Pacheco 128 

informou, sobre o descarte de produtos químicos, que a Prefeitura recebeu o levantamento 129 

dos Diretores de Centro (com relação e quantidades), que foi encaminhado à DGA para a 130 

contratação de empresa. O Prof. Paranhos sugeriu que se faça o dimensionamento do valor 131 

necessário para o atendimento às solicitações do Exército, para encaminhamento de projeto à 132 

FAPERJ, na busca de recursos para este fim. O Reitor disse que na próxima reunião o tema 133 

será colocado de forma mais detalhada e com sugestões. Passando ao item 5, o Reitor 134 

comunicou que o Prof. Edmilson já havia encaminhado à Reitoria a proposta dos Diretores de 135 

Centro para elaboração do documento que será enviado aos candidatos a Governador do 136 

Estado do Rio de Janeiro. O Prof. Edmilson sugeriu que seja acrescentado ao documento a 137 

posição que a UENF obteve no “Ranking Universitário Folha – RUF 2014”. O Reitor disse que 138 

irá encaminhar a minuta do documento aos Pró-Reitores para darem suas sugestões e trará 139 

na próxima reunião para ser finalizado. Agradeceu a colaboração do Prof. Edmilson. 140 

Passando ao item 6, o Reitor comunicou que estudantes do curso de Medicina Veterinária 141 
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solicitaram à Reitoria autorização para realizarem uma colação de grau extraoficial, apenas 142 

de forma simbólica. O Prof. Reginaldo se manifestou contra a solicitação. O Prof. Alexandre 143 

disse achar que deveria se proibir por escrito a solicitação apresentada. O Reitor disse que 144 

será comunicado que a UENF não autoriza colações de grau não oficiais. O Prof. Edmilson 145 

contou que no último dia vinte e oito houve reunião para esclarecimentos a respeito da 146 

instalação do radar meteorológico, no campus da UENF em Macaé, quando estiveram 147 

presentes representantes da UENF, como a Chefe do Laboratório de Meteorologia - LAMET, 148 

representantes do Instituto Estadual do Ambiente – INEA, entre outros. Disse que o professor 149 

Carlos Alberto Dias, pesquisador aposentado do setor de Petrofísica do Laboratório de 150 

Engenharia e Exploração de Petróleo – LENEP da UENF levantou três questões: i) potência 151 

para alimentação do radar meteorológico; ii) interferência dos ruídos produzidos a partir da 152 

operação nas medidas eletromagnéticas realizadas no setor de petrofísica; iii) ameaça à 153 

saúde (proximidade de fonte radiadora), bem como limites legais de exposição para seres 154 

humanos. Disse que todas as dúvidas foram sanadas e considerou interessante o envio da 155 

cópia do relato desta discussão para a Prefeitura de Macaé e a Petrobrás. Solicitou também 156 

que este relatório seja colocado no site da UENF. O Reitor comunicou que esteve reunido 157 

com o Prefeito de Macaé e todo seu secretariado, no dia três de setembro. Disse que na 158 

ocasião foram apresentadas as reivindicações do Prof. Edmilson, Prof. Gustavo e Prof. 159 

Paranhos. Informou que o prefeito já tinha conhecimento das mesmas e já dispõe do recurso 160 

para fazer a escada e a rampa no campus e sugeriu que façamos um protocolo de intenções. 161 

Disse que haverá nova reunião no dia 22 de setembro. O Prof. Edmilson lembrou que um 162 

dos assuntos que será discutido na reunião do dia vinte e dois de setembro será a 163 

possibilidade de parceria com a Universidade da Noruega, na área das Engenharias. O Prof. 164 

Sérgio relatou que precisou desocupar uma sala do CCH, localizada no prédio E1, e que 165 

cerca de cento e vinte carteiras foram colocadas no corredor do prédio por não ter local para 166 

armazená-la. Perguntou qual seria o procedimento para destiná-las a setores ou instituições 167 

que estejam precisando. O Reitor informou que primeiro é preciso fazer uma pesquisa 168 

interna, verificando se há interesse de algum setor da Instituição e, caso não haja interesse, é 169 

possível oferecê-las a outros órgãos do Estado. O Sr. Pacheco disse que na última sexta-170 

feira foi realizada uma limpeza no primeiro pavimento do galpão onde estão armazenados 171 

equipamentos e objetos em desuso. O Reitor sugeriu ao Prof. Sérgio Arruda que procurasse 172 

o Sr. Pedro César, Gerente de Patrimônio da Universidade, para se interar dos procedimentos 173 

necessários ao descarte de materiais e que também conversasse com o Prefeito do Campus 174 

e o Sr. Pacheco sobre a viabilidade de se armazenar as cadeiras, temporariamente, no 175 

galpão. O Prof. Amaral chamou a atenção para a quinta colocação obtida pela Universidade 176 
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no quesito “publicações por docentes”, no Ranking Universitário Folha – RUF 2014. Disse que 177 

é sabido que a Instituição tem muito a crescer, mas ressaltou que além do quinto lugar citado, 178 

a pesquisa mostra também que nos subindicadores "bolsistas do CNPq" e "número de 179 

citações por docente" a UENF ocupa respectivamente o oitavo e o décimo primeiro lugar. 180 

Observou que estas colocações mostram que houve um crescimento da Instituição. O Reitor 181 

disse que devemos dar muito valor às colocações obtidas pela Instituição, pois se trata de 182 

uma conquista coletiva. Disse ainda que a UENF, mesmo com suas dificuldades, tem se 183 

projetado bem nos rankings de avaliação externa. O Sr. Pacheco comunicou que os policiais 184 

militares do Programa Estadual de Integração na Segurança – PROEIS começaram a atuar 185 

ontem na Universidade. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou 186 

a reunião às 16 horas e 30 minutos. 187 

 188 
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      Prof. Silvério de Paiva Freitas                                           Daliane da Mata Almeida 190 
                    Reitor                                                                        Secretária ad hoc 191 
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