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 1 
ATA DA QUADRINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 3 
DARCY RIBEIRO – UENF 4 

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, foi realizada na sala de reuniões 5 

da Reitoria, às 14 horas e 20 minutos, a quadringentésima sexagésima quarta 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. Geraldo de 10 

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

- Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – 12 

Diretor do CBB; Prof. Sérgio Arruda de Moura – Diretor do CCH; Prof. Edmilson José Maria – 13 

Diretor do CCT; Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Sr. Antônio Constantino de 14 

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

da Costa Caetano – Secretário Geral; Prof. Vanildo Silveira – Diretor de Informação e 16 

Comunicação; Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Ronaldo 17 

Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Prof. Reginaldo da Silva 18 

Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira – Assessor da 19 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Professor 20 

Associado do CCH; Sr. Carlos Vitor da Silva – Técnico Administrativo do CCH; Sr.ª Daliane 21 

da Mata Almeida – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 22 

463ª reunião; 2- Normas de funcionamento do Centro de Convenções; 3- Bolsa de Professor 23 

Visitante; 4- Regulamentação de Núcleos; 5- Equipamentos Multiusuários; 6- Assuntos 24 

diversos. Passando ao item 1, o Reitor agradeceu a presença de todos e colocou em 25 

apreciação a minuta da ata 463, sendo aprovada por unanimidade. O Reitor solicitou a 26 

autorização do Colegiado para a inclusão na pauta de dois temas: Projetos FINEP e 27 

solicitação de “Instalação da Caravana Territórios do Petróleo” na UENF. A solicitação foi 28 

aprovada pelo Colegiado. Passou a palavra ao Prof. Carlos Maurício, que fez um relato 29 

sobre a situação atual dos projetos FINEP - CT Infra: i) CT Infra/2013 – estamos aguardando 30 

a liberação de recursos; ii) CT Infra/2011 – foi comprado o equipamento e houve sobra de 31 

recurso da rubrica “importação”. Disse que houve interesse do Prof. Vanildo em utilizar o 32 

recurso que sobrou e estamos aguardando uma Correspondência Interna – CI do professor 33 

para que possamos fazer a alteração no plano de trabalho; iii) CT Infra/2010 – o “Sistema de 34 

Aquisição de Imagem” está sendo adquirido; em relação à obra referente ao prédio do 35 

Laboratório de Estudo da Educação e Linguagem – LEEL, será realizada licitação pela 36 

Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento Regional - FUNDENOR; o projeto executivo 37 
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referente à unidade de animais silvestres já está sendo executado; a readequação de rede 38 

elétrica do CBB aguarda a solicitação do Prof. Gonçalo junto à Prefeitura do Campus; iv) CT 39 

Infra/2009 – os projetos executivos para a construção do galpão para equinos, bovinos e 40 

caprinos já estão sendo realizados; estamos aguardando a CI do Prof. Gonçalo para dar 41 

andamento à construção das edificações para montagem dos laboratórios do CBB. 42 

Comunicou que a FINEP nos encaminhou um ofício, relativo à prorrogação de um ano do 43 

convênio 2009, onde é pedido que qualquer solicitação de remanejamento seja feita com 44 

urgência. Disse que a FINEP solicitou, em relação às obras cujos recursos disponibilizados 45 

por ela não sejam suficientes para a finalização das mesmas, que seja informado qual a fonte 46 

do recurso complementar e o cronograma para a sua conclusão. Disse ainda que a FINEP 47 

está exigindo o envio do projeto básico de todas as obras de 2009. O Reitor agradeceu ao 48 

Prof. Carlos Maurício pelos esclarecimentos. Passando ao item 2, que trata das “Normas de 49 

funcionamento do Centro de Convenções”, o Reitor passou a palavra ao Prof. Gonçalo para 50 

que o mesmo reapresentasse a relatoria das mesmas. O Prof. Gonçalo disse que pegou a 51 

proposta original e comparou com duas ou três instituições que têm estruturas iguais às 52 

nossas. Sugeriu que o elaborador da proposta original considere tais contrastes na 53 

elaboração da minuta. O Prof. Nagipe disse que poderia fazer as adequações na proposta 54 

original e trazê-la na próxima reunião. O Reitor perguntou se os membros estavam de acordo 55 

em repassar ao Prof. Nagipe as ponderações feitas pelo Prof. Gonçalo, para que ele junto 56 

com os demais membros da Comissão adequem as sugestões à proposta original e 57 

apresentem na próxima reunião do Colegiado. O Colegiado aprovou a sugestão. Sugeriu ao 58 

Prof. Nagipe que acrescente a este documento uma tabela com os valores a serem cobrados 59 

e a maneira como o recurso adquirido será administrado. O Prof. Henrique alertou se não 60 

seria necessária a realização de licitação de empresa para determinar os referidos valores. O 61 

Reitor reiterou o pedido para que a comissão apresente, na próxima reunião, as “Normas de 62 

funcionamento do Centro de Convenções” com as sugestões do Prof. Gonçalo, para que seja 63 

encaminhada à Assessoria Jurídica da Universidade para orientações. O Reitor, conforme 64 

solicitado e aceito pelo Colegiado, colocou em discussão o documento, datado de 65 

05/11/2014, do Coordenador Geral do Convênio UENF/PETROBRÁS, Prof. Marcelo Carlos 66 

Gantos, referente à “Instalação da Caravana Territórios do Petróleo” na UENF. Convidou o 67 

Prof. Marcelo Gantos para falar sobre o assunto. O Prof. Marcelo Gantos justificou o pedido 68 

de inclusão do item para análise e aprovação do Colegiado dizendo que já estava no prazo 69 

para dar início à instalação da estrutura física para acomodação da carreta e da tenda da 70 

caravana. Explicou que se trata de uma “Caravana Itinerante de Educação Ambiental” que 71 

percorrerá dez municípios da região da Bacia de Campos, levando atividades culturais e 72 

discussões em torno dos recursos oriundos do petróleo e de seu impacto na região. Disse 73 
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que a UENF foi escolhida como base e sede do projeto que terá início no dia 27/11/2014 e se 74 

estenderá por dois anos. Disse ainda que é um trabalho árduo e bem consistente que envolve 75 

professores e técnicos de nível superior. Relatou que estava solicitando a aprovação do 76 

quanto à adequação do local escolhido para acomodação da Caravana. O Sr. Vitor disse que 77 

o local escolhido ocupará parte do estacionamento do Centro de Convenções, bloqueando 78 

dezoito vagas. Disse ainda que no local não há plantio de árvores, sendo necessária apenas 79 

a retirada dos canteiros para melhor acessibilidade. Disse que uma empresa já foi contratada 80 

para que a instalação possa ser feita sem causar prejuízos à área asfaltada e que após o 81 

período de duração do projeto será feita a devida recomposição da área utilizada. O Reitor 82 

disse que gostaria de uma avaliação técnica da Prefeitura do Campus para verificar a 83 

viabilidade. O Prof. Paranhos disse que vê a iniciativa com bons olhos, pois a área será 84 

recomposta e nos dias em que o caminhão não estiver estacionado a mesma poderá ser 85 

utilizada normalmente como estacionamento. O Prof. Gustavo informou que a área ocupará 86 

em torno de dez por cento do estacionamento. Disse que há ponto próximo para o 87 

fornecimento de energia, que é uma área pouco utilizada e do ponto de vista da segurança é 88 

um local com boa visibilidade. Disse que não avistou outro local favorável que atendesse a 89 

todos os requisitos necessários. O Prof. Reginaldo disse que o Centro de Convenções é o 90 

cartão postal da Universidade e que em sua opinião este não seria um bom local para a 91 

instalação da Caravana. O Reitor lembrou que a tenda da Caravana não ficará instalada de 92 

forma definitiva. O Prof. Gonçalo disse que se trata de um projeto de grande envergadura e 93 

poderá abrir portas para a Universidade em outros projetos. O Prof. Henrique considerou um 94 

bom local para a instalação do projeto, pois sendo face de avenida terá boa visibilidade. O 95 

Prof. Edson perguntou qual o fluxo máximo de pessoas. O Prof. Marcelo Gantos disse que 96 

foi colocado como meta a visita de duas mil pessoas, pois teremos o nosso público e também 97 

o das demais instituições como IFF, UFF, entre outras. O Prof. Edson perguntou se haverá 98 

uma sala para socorro médico, caso alguém passe mal. O Prof. Marcelo Gantos disse que o 99 

trabalho será realizado com alvará do Corpo de Bombeiros e para emissão do mesmo 100 

precisamos atender várias solicitações. O Reitor perguntou ao Colegiado se gostaria de mais 101 

algum esclarecimento. Colocou em votação a instalação da “Caravana Territórios do Petróleo” 102 

na UENF, sendo aprovada por unanimidade. Agradeceu ao Prof. Marcelo Gantos e ao Sr. 103 

Vitor pelos esclarecimentos. Passando ao item 3, o Reitor lembrou que na última reunião foi 104 

discutida a solicitação de “Bolsa de Professor Visitante” do Prof. Carlos Alberto Dias e que 105 

havia pedido aos Diretores de Centro que verificassem a possibilidade de cessão temporária 106 

de vaga ociosa e também que trouxessem sugestões com relação a possibilidade de aumento 107 

do número de vagas para estas Bolsas. Perguntou aos Diretores se já tinham alguma 108 

sugestão. O Prof. Edson alertou que a discussão para o aumento do número de vagas deve 109 



 
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 

 

estar de acordo com a disponibilidade de recursos descentralizados e perguntou ao Prof. 110 

Amaral qual é o número de vagas que a verba descentralizada comportava. O Prof. Amaral 111 

disse que no momento não se vislumbra um aumento do número de vagas e que na 112 

conjuntura atual é preciso que haja um equilíbrio na distribuição das mesmas. O Reitor 113 

lembrou que são oito o número de vagas existentes atualmente, sendo duas por Centro. O 114 

Prof. Amaral relatou que no momento há cinco vagas ocupadas e não há recurso para pagar 115 

outras além destas cinco. O Prof. Edmilson disse que não houve possibilidade para 116 

discussão devido à programação da Semana Acadêmica. Disse ficar preocupado com a 117 

questão do equilíbrio na distribuição das Bolsas entre os Centros, pois como fazê-lo quando 118 

há um Centro com seis programas e outro com apenas um. Disse achar que deveria ser 119 

usada, como critério, a demanda que cada Centro possui. Propôs, diante do exposto, a 120 

apreciação do mérito da solicitação de Bolsa de Professor Visitante para o Professor Carlos 121 

Alberto Dias e, caso aprovado, informá-lo que não há recurso para implementação da Bolsa. 122 

O Prof. Henrique disse que não vê problema em votarmos o mérito. O Reitor ressaltou que o 123 

mérito da solicitação deve ser apreciado pelo Colegiado Acadêmico e não pelo COLEX. O 124 

Prof. Edson disse que a Assessoria Jurídica da Universidade precisaria ser consultada para 125 

ver se tal proposta é possível. O Reitor disse que o tema foi trazido ao COLEX para se 126 

discutir o número de bolsas por Centro e a possibilidade de permuta temporária entre os 127 

mesmos. Solicitou aos Diretores de Centro que se reúnam para a elaboração de proposta 128 

para o aumento do número de bolsas, desde que condicionadas a disponibilidade de verba 129 

descentralizada. Passando ao item 4, o Reitor lembrou que na última reunião do Colegiado 130 

houve uma breve discussão com relação a questão dos “Núcleos” e dos equipamentos 131 

multiusuários e abriu o tema para discussão. O Prof. Gonçalo disse que é preciso discutir a 132 

criação de Comissões para gerenciar o uso dos equipamentos multiusuários, porque há 133 

máquinas que não ficam acessíveis a todos e outras que acabam estragando devido ao mau 134 

uso. Disse, em relação aos Núcleos, que este é um tema complicado em função da questão 135 

política. O Prof. Henrique relatou que no CCTA, assim que os equipamentos foram 136 

instalados, o Conselho de Centro escolheu membros para a composição de uma comissão, 137 

normatizou a utilização e está funcionando sem problemas. O Prof. Edson disse que 138 

evoluímos com relação à questão dos equipamentos multiusuários. Ressaltou que cada caso 139 

tem que ser bem analisado. Para alguns casos é preciso que a Instituição assuma o fato da 140 

multiusuaridade. Disse que é preciso ter regras e responsabilidade Institucional. O Prof. 141 

Gonçalo disse que deve estar previsto nas normas as regras de acesso às máquinas e de 142 

manutenção. O Prof. Amaral disse que equipamentos multiusuários e Núcleos são temas 143 

que seriam atinentes a Pró-Reitoria de Pós-Graduação - PROPPG, mas não há pessoas para 144 

atender a tudo. Disse que vê a iniciativa dos professores com bons olhos e considerou tal 145 
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discussão extremamente positiva. Salientou que os Diretores de Centro estão muito mais 146 

perto desta situação e devem trazer este tema a discussão. Disse achar que a Comissão 147 

pode trazer um processo muito mais facilitador. O Prof. Vanildo disse que a dificuldade na 148 

utilização dos equipamentos que estão localizados nos Núcleos está em não saber quem é o 149 

responsável. Disse também que alguns equipamentos multiusuários são de fácil uso, mas 150 

outros precisam de normas operacionais. O Prof. Paranhos disse que a proposta de ter uma 151 

comissão é uma boa solução. Disse que se colocava à disposição para explicar como 152 

funciona o convênio para prestação de serviços. Disse também que para ele a evolução do 153 

equipamento multiusuário é uma central analítica e não os Núcleos. Relatou que em visita a 154 

Coréia foi visto que a evolução do Núcleo é um Instituto de Integração de Tecnologia. Disse 155 

que é preciso pensar na interação entre as diversas linhas de pesquisa. Sugeriu que fosse 156 

criada uma comissão para os equipamentos multiusuários, mas que para os Núcleos se 157 

pensasse numa central analítica. O Prof. Henrique ressaltou que o problema são os grandes 158 

equipamentos multiusuários que estão localizados nos Núcleos, pois não sabe a quem se 159 

dirigir para usá-los. O Prof. Edson concordou com o Prof. Paranhos em se pensar nos 160 

Núcleos de uma forma moderna. O Reitor salientou que os Núcleos existem, são produtivos, 161 

mas necessitam de regulamentação. Disse que as normas devem ser muito bem pensadas 162 

para não “engessar” e nem colocar os equipamentos em risco. Pediu aos Diretores de Centro 163 

que em conjunto com o Prof. Amaral e o Prof. Paranhos sugiram as normas para utilização 164 

dos equipamentos multiusuários e trabalhem na regulamentação dos Núcleos. O Reitor 165 

informou que o item 5 já foi discutido junto do item 4 e passou então ao item 6 da pauta. O 166 

Prof. Henrique pediu, em nome dos Coordenadores de Curso de Pós-Graduação do CCTA, 167 

que a Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais – ASSAII encaminhe o modelo 168 

de termo de cooperação com instituições estrangeiras. O Prof. Edson disse que encaminhará 169 

o modelo do convênio guarda-chuva, mas salientou que o mais importante é que os 170 

professores procurem a ASSAII para receber as devidas orientações. O Prof. Henrique 171 

relatou que alguns órgãos da administração têm encaminhado documentos, como processos, 172 

endereçado à “Direção/Prof. Henrique” e que somente depois de aberta a correspondência é 173 

que se verifica que o endereçamento está errado. Disse que este fato tem lhe trazido 174 

preocupação, pois acaba levando a secretária ou até ele mesmo a abrir uma correspondência 175 

que não é dele. Contou que entrou em contato com o Sr. José Fernando Abreu Almeida – 176 

Gerente de Recursos Humanos e foi informado que as correspondências eram endereçadas 177 

desta maneira para os demais Centros e que até então não havia reclamações. Pediu que 178 

fosse indicada na guia de remessa a quem de fato se destina a correspondência. O Reitor 179 

pediu ao Sr. Constantino que tratasse com o Sr. José Fernando a respeito desta situação. O 180 

Reitor distribuiu as seguintes CIs: CI Reitoria nº 119/2014 (encaminhada aos Pró-Reitores); 181 
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CI Reitoria nº 120/2014 (encaminhada a AgiUENF, DGA, DIC e Prefeitura da UENF) e CI 182 

Reitoria n° 121/2014 (encaminhada aos Diretores de Centro), que tratam do “Encerramento 183 

de Gestão”. Fez a leitura da CI e disse que precisamos nos preparar para a elaboração de 184 

nossos relatórios de final de gestão. O Reitor comunicou que o Sr. José Fernando de 185 

Almeida (Gerente de Recursos Humanos) está aguardando as sugestões dos Centros para 186 

serem acrescentadas ao “Manual do Sindicante”. Solicitou o encaminhamento das sugestões 187 

ao Sr. José Fernando até o dia dezoito do corrente mês e, após este prazo, consideraremos 188 

que não há mais sugestões. O Prof. Gonçalo pediu que a Reitoria não faça as indicações 189 

dos nomes dos servidores de seu Centro para a composição de sindicância, deixando-as para 190 

serem feitas pela própria Direção CBB. O Reitor informou que encaminhou à Presidência da 191 

Associação dos Docentes da UENF - ADUENF o Ofício UENF/REIT nº 270/2014 (anexada ao 192 

mesmo a C.I. DIC/UENF Nº 50/2014), em resposta ao Ofício OF. Nº 059/2014 encaminhado à 193 

Reitoria pela ADUENF, que solicita esclarecimentos sobre o monitoramento do trânsito na 194 

internet dos computadores pessoais dos funcionários da UENF. Leu o ofício. O Prof. Vanildo 195 

distribuiu cópias da “C.I. DIC/UENF Nº 50/2014” aos membros e relatou que não há nenhum 196 

indício técnico que os computadores possam ter sido invadidos e também não há nenhuma 197 

ferramenta que possibilite tal ação. Explicou como funciona o sistema de login do webmail da 198 

UENF. Disse que a Gerência de Informação da UENF - Ginfo se coloca à disposição para a 199 

possibilidade de uma auditoria técnica. Pediu aos membros do Colegiado que transmitam a 200 

informação contida na C.I. DIC/UENF Nº 50/2014. O Prof. Gustavo informou que os Policiais 201 

Militares que estão atuando na vigilância do Campus por meio do PROEIS manifestaram o 202 

desejo de trabalharem também aos finais de semana. Ressaltou que esta iniciativa é muito 203 

boa para a Instituição. O Reitor comunicou que o Sr. Elisael Pereira Barros, responsável pelo 204 

Setor de Protocolo Geral, solicitou à Reitoria, por meio da “CI Protocolo Reitoria n.º 205 

072/2014”, providências para a aquisição de quatro computadores completos, em caráter de 206 

urgência, para atender às necessidades do Setor. Pediu aos membros que verifiquem se, em 207 

suas Diretorias, há algum computador, em perfeitas condições de uso, que possa ser doado 208 

ao setor solicitante. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a 209 

reunião às 17 horas e 40 minutos. 210 

  211 

 212 

      Prof. Silvério de Paiva Freitas                                           Daliane da Mata Almeida 213 
                      Reitor                                                                       Secretária ad hoc 214 
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