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 1 
ATA DA QUADRINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

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

 5 
Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, foi realizada na sala de reuniões da 6 

Reitoria, às 14 horas, a quadringentésima septuagésima reunião ordinária do Colegiado 7 

Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as 8 

presenças dos seguintes conselheiros: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a 9 

reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Antônio Teixeira do Amaral Junior – 10 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof.ª Ana Beatriz Garcia – Pró-Reitora de 11 

Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 12 

Comunitários; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. Edmilson José 13 

Maria – Diretor do CCT; Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Prof. Sérgio Arruda 14 

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

Administração. Compareceram como convidados: Prof. Rodrigo da Costa Caetano – 16 

Secretário Geral; Prof. Vanildo Silveira – Diretor de Informação e Comunicação; Prof. Ronaldo 17 

Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Prof. Gustavo de Castro 18 

Xavier – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital 19 

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

Colação de grau; 2- Aprovação da ata da 469ª reunião; 3- Conjuntura atual da UENF; 4- 21 

Normas de Funcionamento do Centro de Convenções; 5- Assuntos diversos. Passando ao 22 

item 1, foi realizada a colação de grau dos seguintes formandos: Caio Almeida Costa 23 

Petronilho – Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo; Natasha Nogueira Ferreira – 24 

Medicina Veterinária; e Sanderval Roger Montanha – Engenharia Metalúrgica e de Materiais. 25 

O Reitor parabenizou os formandos desejando-lhes sucesso na vida pessoal e profissional. 26 

Passando ao item 2, o Reitor agradeceu a presença de todos e colocou em apreciação a 27 

minuta da ata 469, sendo aprovada por unanimidade. Solicitou inclusão na pauta do tema 28 

“equipamentos multiusuários”. O Colegiado aprovou a solicitação. Passando ao item 3, que 29 

trata da conjuntura atual da UENF, o Reitor fez uma retrospectiva desde o mês de dezembro, 30 

ressaltando o esforço que a Diretoria Geral de Administração - DGA e a Assessoria de 31 

Orçamento e Planejamento - ASPLAN fizeram para inserir as Programações de Desembolso 32 

– PD’s no sistema SIAFEM para serem executadas pela SEFAZ. Disse que, para nossa 33 

surpresa, grande parte das PD’s não foram pagas. Ressaltou que a administração da 34 

Universidade tem redobrado esforços no sentido de normalizar esta situação junto ao 35 

Governo do Estado. Salientou a dificuldade financeira que o Estado tem enfrentado, mas 36 

temos mostrado ao Governo que a UENF tem cortado muitos gastos devido aos problemas 37 
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orçamentários. Relatou a reunião ocorrida com os secretários de governo e com a FAPERJ e 38 

ressaltou que infelizmente os cortes nos gastos estão sendo feitos e o cenário que se 39 

apresenta não é dos mais agradáveis. Lembrou o trabalho realizado para colocar o 40 

Restaurante Universitário em funcionamento, o que ocorreu em tempo oportuno. Agradeceu a 41 

DGA, ASPLAN, Prefeitura do Campus e a todos que trabalharam para esta conquista. O Prof. 42 

Edmilson lembrou a implantação do Programa Estadual de Integração na Segurança – 43 

PROEIS, que foi uma alternativa encontrada pela Universidade para reduzir gastos. O Reitor 44 

disse que a implantação do PROEIS também ocorreu em momento oportuno e que agora é 45 

preciso trabalhar para manter tais conquistas. O Reitor relatou a reunião ocorrida com o 46 

Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia. Disse que foi apresentado o orçamento da 47 

UENF do ano de 2012 à 2015 e que foi mostrado o quanto a Administração da Universidade 48 

tem sido austera. Disse também que foi informado ao Secretário que o Restaurante 49 

Universitário é mantido com recursos do Estado, assim como recursos do Programa Nacional 50 

de Assistência Estudantil para as Universidades Estaduais - PNAEST. O Prof. Edson disse 51 

que a Administração procurou mostrar ao Secretário que do ano de 2012 a 2014 cortamos 52 

muitas despesas e que um corte mais severo em 2015 iria comprometer as despesas do dia a 53 

dia da Universidade. O Reitor disse que na reunião foram colocadas todas as dificuldades 54 

enfrentadas pela UENF. Ressaltou a todos que os recursos que temos devem ser utilizados 55 

com base na nossa realidade orçamentária. O Prof. Edmilson disse que as pequenas 56 

conquistas da Instituição devem ser mostradas à comunidade e solicitou que estas sejam 57 

divulgadas. O Reitor pediu a todos que repassem tais informações em seus Centros e disse 58 

que a Reitoria também divulgará o que tem sido feito. O Prof. Amaral explanou sobre a atual 59 

situação do Programa de Apoio à Pós-Graduação – PROAP. Passando ao item 4, que trata 60 

das Normas de Funcionamento do Centro de Convenções, o Reitor passou a palavra ao Prof. 61 

Nagipe. O Prof. Nagipe lembrou que citou em outras reuniões a dificuldade que os membros 62 

da comissão têm tido para se reunirem para tratar desta questão. O Reitor solicitou ao Prof. 63 

Nagipe que traga, na próxima reunião, alternativas de gestão para o Centro de Convenções. 64 

O Sr. Constantino sugeriu à comissão que visite universidades onde há Centros de 65 

Convenções em funcionamento. Passando ao item inserido na pauta, que trata dos 66 

“equipamentos multiusuários”, o Reitor passou a palavra ao Prof. Gonçalo para explanação 67 

do mesmo. O Prof. Gonçalo apresentou uma proposta de resolução que normatiza o acesso 68 

e a responsabilidade no uso dos equipamentos multiusuários da UENF. Relatou que foram 69 

feitas duas ou três reuniões com os demais Diretores de Centro para elaboração da proposta. 70 

Disse que seria interessante termos uma comissão formada com membros do comitê gestor e 71 

também com membros escolhidos pelo Conselho de Centro. Explicou que esta comissão 72 

seria composta por no mínimo três pesquisadores, com experiência técnica para manuseio do 73 
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equipamento, sendo, pelo menos um deles, pertencente à Unidade Administrativa onde o 74 

equipamento estiver alocado e, no mínimo, dois outros pertencentes a outros Laboratórios da 75 

Instituição. Disse que os nomes dos componentes da comissão seriam sugeridos pelo próprio 76 

comitê gestor e seriam homologados pelo Conselho de Centro, que poderia até sugerir 77 

componentes adicionais, desde que estes possuíssem competência técnica. Após longa 78 

discussão da proposta, o Reitor sugeriu aos Diretores que levem a ideia aos Centros e, após 79 

um mês, seja trazido novamente ao Colegiado. A sugestão do Reitor foi aceita por todos. 80 

Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas. 81 

 82 

 83 
      Prof. Silvério de Paiva Freitas                                           Daliane da Mata Almeida 84 
                   Reitor                                                                          Secretária ad hoc 85 

 86 


