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 1 
ATA DA QUADRINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

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

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

reuniões da Reitoria, às 14 horas e 15 minutos, a quadringentésima sexagésima quinta 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 

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

Silva - Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Sérgio Arruda de Moura – 12 

Diretor do CCH; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Henrique Duarte Vieira – 13 

Diretor do CCTA; Sr. Antônio Constantino de Campos – Diretor Geral de Administração. 14 

Compareceram como convidados: Prof. Vanildo Silveira – Diretor de Informação e 15 

Comunicação; Sr. Luiz Gabriel Sarmet Moreira Smiderle – representando o 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; Srª Daliane da 18 

Mata Almeida – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 464ª 19 

reunião; 2- Normas de funcionamento do Centro de Convenções; 3- Bolsa de Professor 20 

Visitante; 4- Regulamentação de Núcleos; 5- Equipamentos Multiusuários; 6- Assuntos 21 

diversos. Passando ao item 1, o Reitor agradeceu a presença de todos e colocou em 22 

apreciação a minuta da ata 464, sendo aprovada por unanimidade. O Reitor solicitou aos 23 

membros a inserção de um ponto de pauta relacionado às comissões de sindicância. A 24 

solicitação foi aprovada. O Reitor lembrou que em reuniões anteriores foi solicitado que os 25 

Diretores de Centro encaminhassem ao Sr. José Fernando Abreu Almeida, Gerente de 26 

Recursos Humanos, sugestões para a elaboração de um manual com instruções simplificadas 27 

para auxílio às comissões de sindicância. Passou a palavra ao Sr. Constantino para que o 28 

mesmo apresentasse o manual que fora elaborado. O Sr. Constantino distribuiu cópias do 29 

mesmo aos membros do Colegiado e disse que se trata de um roteiro simplificado, porém 30 

abrangente. O Reitor colocou o manual com orientações para participação em comissões de 31 

sindicância em apreciação, sendo aprovado com uma abstenção. Disse que encaminhará o 32 

documento à Assessoria Jurídica e posteriormente aos Diretores de Centro. Passando ao 33 

item 2, que trata das “Normas de Funcionamento do Centro de Convenções”, o Reitor 34 

perguntou ao Prof. Nagipe se a comissão havia finalizado os ajustes necessários. O Prof. 35 

Nagipe disse que infelizmente ainda não houve oportunidade de se reunir com o Prof. 36 

Paranhos e o Prof. Gustavo. O Reitor solicitou que a comissão apresente as “Normas de 37 



 
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 

 

Funcionamento do Centro de Convenções” na próxima reunião. Passando ao item 3, o Reitor 38 

perguntou aos Diretores de Centro se eles haviam trazido as sugestões para a elaboração da 39 

proposta de aumento do número de “Bolsas de Professor Visitante”, conforme solicitado na 40 

última reunião do Colegiado. O Prof. Edmilson disse que infelizmente não havia conseguido 41 

se reunir com todos os Diretores de Centro. Sugeriu que se aumentem as bolsas, mas que 42 

não seja feita uma divisão equalizadora do quantitativo, pois está começando a haver 43 

demandas como a do novo programa de Pós-Graduação do Centro de Biociências e 44 

Biotecnologia - CBB. O Prof. Amaral salientou que existe bolsa na Fundação de Amparo à 45 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ que contempla professores aposentados, 46 

com mais de setenta anos de idade e que podem recorrer à mesma. Disse que segundo a 47 

nossa Resolução CONSUNI n.º 001/2010, que dispõe sobre o Programa de Professor 48 

Visitante da UENF, para se candidatar à bolsa o professor tem que atender a pelo menos 49 

quatro de cinco requisitos, não bastando apenas estar credenciado no programa de Pós-50 

Graduação. Ressaltou que os currículos periféricos devem contribuir efetivamente para a 51 

ciência. O Prof. Edson salientou que o professor visitante sênior, seja de nossa Instituição ou 52 

não, tem que ter um currículo forte que cumpra os critérios. Disse que é preciso trabalhar a 53 

possibilidade de ofertas de bolsas por um período mais curto, dois ou três meses, pois estas 54 

ajudariam a organizar melhor o uso da verba descentralizada. Disse também que seria bom 55 

se pudéssemos disponibilizar bolsas para pesquisadores mais jovens, sem as exigências de 56 

um currículo de pesquisador 1, por um período curto de tempo. Com relação principalmente 57 

aos nossos professores aposentados, sugeriu a possibilidade de mantê-los vinculados à 58 

Instituição, porém sem remuneração, mas com a possibilidade de competir em editais e 59 

bolsas da FAPERJ. Ressaltou que é preciso analisar estas questões e não apenas pensar em 60 

aumento do número de vagas. Sugeriu aos Pró-Reitores que apresentem um projeto que 61 

contemple todos estes itens para levá-lo à apreciação do COLAC. O Reitor endossou as 62 

palavras do Prof. Edson e disse que foi esta a proposta na reunião anterior. O Sr. 63 

Constantino disse que a comissão deve propor algo no sentido do aumento de rigor para a 64 

concessão da bolsa e não no aumento do número de vagas. O Prof. Amaral disse que 65 

poderia se pensar na elaboração de uma nova resolução que envolvesse outras questões, 66 

não ficando atrelada à questão restrita da ciência, mas aplicando-a a áreas como cultura, arte 67 

e inovação. O Reitor disse que gostaria que a proposta fosse trabalhada pelos Pró-Reitores e 68 

Diretores de Centro. Propôs que o Prof. Amaral presida a comissão de elaboração da 69 

proposta. O COLEX aprovou a proposta por unanimidade. Passando aos itens 4 e 5, o 70 

Reitor disse que com relação aos equipamentos multiusuários o Edital FAPERJ exige a 71 

criação de um comitê gestor, pois o equipamento mesmo sendo de uso coletivo tem que ter 72 

um responsável. O Prof. Edson lembrou que há também a questão da manutenção, pois não 73 

http://www.uenf.br/cbb/
http://www.uenf.br/cbb/
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são todos os equipamentos que dispõem de recursos para tal. O Prof. Henrique salientou 74 

que o problema maior é com os equipamentos que estão localizados nos Núcleos, porque 75 

não se sabe a quem este está ligado e, com isso, nem quem é o responsável. O Reitor disse 76 

que a proposta é que se normatize a quem os Núcleos estão ligados. Disse que nosso desejo 77 

é que as coisas funcionem de forma correta. Pediu aos Diretores de Centro, ao Prof. Amaral e 78 

ao Prof. Paranhos que trabalhem a questão e tragam algo para ser discutido de forma mais 79 

aprofundada na próxima reunião do Colegiado. Passando ao item 6 da pauta, informou o 80 

recebimento do “Ofício Circular nº 01/2014/GAB/ESO/PRM/CAMPOS”, encaminhado à 81 

Reitoria pelo Ministério Público Federal - MPF. Disse que o documento trata da questão do 82 

Rio Paraíba do Sul, onde o Ministério Público pede que a Instituição faça uma reflexão sobre 83 

o uso da água deste rio. Leu o ofício. Disse que a Assessoria Jurídica da Universidade 84 

sugeriu que este tema seja prioridade em nossos estudos e em nossas linhas de pesquisa. O 85 

Prof. Edmilson sugeriu a organização de um fórum de debates, com seminários e ciclos de 86 

palestras sobre gestão de recursos hídricos. O Reitor disse ser favorável à sugestão. O Sr. 87 

Constantino disse que pela primeira vez a UENF está diante de seu maior desafio e que está 88 

na hora da Universidade liderar um grande fórum de debates sobre a questão do meio 89 

ambiente na nossa cidade. Disse ainda que devemos interagir com pesquisadores de outras 90 

instituições e instalar um comitê gestor. O Prof. Reginaldo sugeriu contato com o Sr. João 91 

Gomes de Siqueira, representante da UENF no Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo 92 

Paraíba do Sul. O Reitor disse que o papel da Universidade é apontar caminhos, dar 93 

sugestões. Solicitou que o Prof. Edmilson, com base em sua sugestão anteriormente 94 

apresentada, tratasse da formação do grupo de estudo e convidasse também o Sr. João 95 

Gomes, conforme sugestão do Prof. Reginaldo. O Prof. Vanildo disse que no dia dezessete 96 

do corrente mês a operadora Oi, após contato, veio substituir um de seus equipamentos que 97 

estava apresentando problemas de instabilidade no link da UENF junto à Rede Rio. Relatou 98 

que o equipamento substituto também apresentou problemas e que a operadora retornou à 99 

Universidade para analisar a situação, mas não deu prazo para a solução do problema. O 100 

Prof. Amaral comunicou que tem passado ao Reitor, Vice-Reitor e Diretorias as informações 101 

que envolvem questões de relevo na Pós-Graduação, como cotas, PROAP, para que todos 102 

tenham um conhecimento igualitário. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos 103 

e encerrou a reunião às 16 horas e 30 minutos. 104 

  105 
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      Prof. Silvério de Paiva Freitas                                           Daliane da Mata Almeida 107 
                      Reitor                                                                       Secretária ad hoc 108 
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