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

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

Reitoria, às 14 horas e 15 minutos, a quadringentésima sexagésima segunda 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.ª Adriana 9 

Jardim de Almeida – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, em exercício; Prof.ª Rita da 10 

Trindade R. Nobre Soares - Pró-Reitora de Graduação, em exercício; Prof. Paulo Roberto 11 

Nagipe da Silva - Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Gonçalo Apolinário 12 

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

Alexandre Pio Viana – Diretor do CCTA, em exercício; Prof. Sérgio Arruda de Moura - Diretor 14 

do CCH; Sr. Antônio Constantino de Campos – Diretor Geral de Administração. 15 

Compareceram como convidados: Prof. Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral; Prof. 16 

Vanildo Silveira – Diretor de Informação e Comunicação; Prof. Gustavo de Castro Xavier – 17 

Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da 18 

Agência de Inovação; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Sr.ª 19 

Daliane da Mata Almeida – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da 20 

ata da 461ª reunião; 2- Recurso referente à representação protocolada em Promotoria de 21 

Justiça; 3- Indicação de nomes para compor a CCCTA; 4- Taxas universitárias; 5- Assuntos 22 

diversos. Passando ao item 1, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata 461, sendo 23 

aprovada por unanimidade. Passando ao item 2, o Reitor disse que o recurso era referente 24 

ao indeferimento, por parte da promotoria de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de 25 

Janeiro - MPRJ, de uma denúncia anônima feita a este órgão. Disse que foi denunciado que 26 

em todos os Centros e em setores administrativos da Reitoria os servidores não cumprem sua 27 

carga horária normal de trabalho. Explicou que tal denúncia foi indeferida e o denunciante 28 

recorreu, apresentando, como exemplo, uma lista com setores e respectivos funcionários que 29 

não cumpririam sua jornada normal de trabalho. Leu o Ofício n.º 3877/14, da Promotoria de 30 

Justiça do MPRJ, que remete cópia do recurso impetrado pelo noticiante com a lista citada. 31 

Informou que o ofício foi encaminhado a Assessoria Jurídica da Universidade - ASJUR para 32 

análise. Disse que após o parecer da ASJUR, será encaminhada cópia aos Diretores de 33 

Centro, aos Pró-Reitores e aos Diretores de Informação e Comunicação, da Agência de 34 

Inovação, Geral de Administração e da Prefeitura do Campus. Passando ao item 3, o Reitor 35 

salientou que há processos parados dependendo da Comissão Central de Carreira Técnico-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 

 

Administrativo – CCCTA. Passou a palavra ao Prof. Rodrigo para maiores esclarecimentos. O 37 

Prof. Rodrigo esclareceu como funciona o processo de composição das Comissões de 38 

Avaliação, conforme o Regimento Geral da UENF: i) “Comissão Central de Carreira Técnico-39 

Administrativo – CCCTA: constituída por um docente do quadro indicado pelo Reitor, como 40 

Presidente; três membros docentes do quadro indicados pelo Colegiado Executivo e três 41 

representantes dos funcionários técnicos e administrativos, sendo dois de nível superior e um 42 

de nível médio, eleitos por seus pares”; ii) “Câmara de Carreira Docente – CCD: constituída 43 

por um professor titular indicado pelo Reitor, como Presidente; um professor titular de cada 44 

Centro da UENF, eleitos por seus pares de cada Centro e um professor associado de cada 45 

Centro da UENF, eleitos por seus pares de cada Centro”; iii) “Comissão Setorial de Carreira 46 

Técnico-Administrativa – CSCTA: um membro docente indicado pelo Diretor do respectivo 47 

Centro ou pelo Reitor no caso de Comissão auxiliar da Reitoria, como Presidente; dois 48 

membros docentes do quadro indicados pelo Conselho de Centro, ou pelo Colegiado 49 

Executivo no caso de Comissão auxiliar da Reitoria; dois representantes do corpo técnico-50 

administrativo de cada Centro ou dos Órgãos auxiliares ou suplementares no caso de 51 

Comissão auxiliar vinculada a Reitoria, sendo um de nível superior e um de nível médio, 52 

eleitos pelos seus pares”. Disse também que nas três comissões citadas o mandato é válido 53 

por três anos. Informou ainda que: i) “na CCCTA todos os membros eleitos ou indicados terão 54 

os respectivos suplentes, também eleitos ou indicados, que os substituem em caso de 55 

ausência”; ii) “na CCD todos os membros eleitos terão os respectivos suplentes, também 56 

eleitos, que os substituem em caso de ausência”; iii) “na CSCTA todos os membros eleitos ou 57 

indicados terão os respectivos suplentes, também eleitos ou indicados, que os substituem em 58 

caso de ausência, exceto aqueles que atuarão como presidentes”. Citou os mandatos que 59 

estão por vencer. O Reitor lembrou que o mandato de professor titular e associado para a 60 

Câmara de Carreira Docente do Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias - CCTA 61 

está vencido e que a do Centro de Ciência e Tecnologia - CCT está prestes a vencer. Pediu 62 

aos Diretores urgência para as respectivas eleições. Informou ainda que indicou o Prof. Paulo 63 

Roberto Nagipe da Silva para a presidência da CCCTA; para a CSCTA, indica o Prof. Vanildo 64 

Silveira, como Presidente; a Profª Adriana Jardim de Almeida e o Prof. Carlos Maurício 65 

Fontes Vieira, como membros titulares e o Prof. Alcimar das Chagas Ribeiro e o Prof. Carlos 66 

Jorge Logullo de Oliveira como os respectivos suplentes. Pediu ao Prof. Rodrigo que verifique 67 

a possibilidade de recondução dos docentes que compunham a CCCTA e que considere o 68 

Prof. Reginaldo da Silva Fontes, como indicado, caso haja a impossibilidade de recondução 69 

de algum docente. Passando ao item 4, o Reitor citou os valores cobrados pela Instituição 70 

para as taxas de serviços e disse que é preciso fazer uma atualização dos referidos valores. 71 
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O Prof. Gonçalo sugeriu usar como referência os valores cobrados pelas outras 72 

universidades. O Reitor pediu aos Pró-Reitores que tragam na próxima reunião do Colegiado 73 

um levantamento das tarifas cobradas por outras instituições, como a UERJ, por exemplo. 74 

Lembrou que as referidas taxas são utilizadas para o atendimento das necessidades da 75 

Universidade, após autorização da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 76 

SEPLAG. Passando ao item 5, o Prof. Reginaldo citou o evento de confraternização ocorrido 77 

no último dia trinta, em homenagem ao “Dia da(o) Secretária(o)”. Disse que foi um evento de 78 

excelente qualidade e parabenizou a todos os envolvidos. O Prof. Edmilson comunicou que 79 

a inauguração do radar meteorológico, instalado no campus de Macaé, será no próximo dia 80 

quinze de outubro. O Prof. Nagipe convidou o Colegiado para conhecer a unidade 81 

agroecológica no assentamento “Josué de Castro”, em Morro do Coco. A Prof.ª Adriana 82 

informou que já estão em fase final os testes para a implantação do sistema do Programa 83 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC. Disse que os alunos poderão solicitar 84 

bolsas e enviar relatórios por meio do sistema, e que os mesmos, como também os 85 

orientadores, receberão um feedback. A previsão é que o sistema já esteja funcionando a 86 

partir deste mês de outubro. O Reitor chamou a atenção para a “Semana Nacional de Ciência 87 

e Tecnologia 2014”, que ocorrerá no período de 13 a 17/10/14, com a realização da “VI 88 

Mostra de Extensão IFF/UENF/UFF” e a “XIV Mostra de Pós-Graduação da UENF”. O Prof. 89 

Nagipe complementou pedindo aos professores, em nome da Pró-Reitoria de Extensão - 90 

PROEX, que prestigiem o evento e colaborem, liberando e incentivando a participação de 91 

seus alunos. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião 92 

às 16 horas e 50 minutos. 93 
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  95 

      Prof. Silvério de Paiva Freitas                                           Daliane da Mata Almeida 96 
                    Reitor                                                                        Secretária ad hoc 97 
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