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 1 
ATA DA QUADRINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 
COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 3 

DARCY RIBEIRO – UENF 4 
 5 

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e quinze, foi realizada na sala de reuniões 6 

da Reitoria, às 14 horas e 15 minutos, a quadringentésima septuagésima segunda reunião 7 

ordinária do Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 8 

Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes conselheiros: Prof. Silvério de Paiva Freitas 9 

– Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof. Carlos 10 

Maurício Fontes Vieira – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, em exercício; Prof.ª Ana 11 

Beatriz Garcia – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Paulo Roberto Nagipe da Silva – Pró-Reitor 12 

de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do 13 

CBB; Prof. Edmilson José Maria – Diretor do CCT; Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do 14 

CCTA; Prof. Sérgio Arruda de Moura – Diretor do CCH; Sr. Antônio Constantino de Campos – 15 

Diretor Geral de Administração. Compareceram como convidados: Prof. Rodrigo da Costa 16 

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

Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Reginaldo da Silva 18 

Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Srª Nara Gonçalves da Silva – TNS/PROPPG; Sr. 19 

Rodrigo Soares Manhães – TNS/DIC; Srª Daliane da Mata Almeida – Secretária ad hoc. 20 

Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 471ª reunião; 2- Sistema Acadêmico – 21 

1ª versão; 3- CT-Infra FINEP; 4- Proposta de Regimento Interno da DGA (processo E-22 

26/009/525/2015); 5- Assuntos diversos. Passando ao item 1, o Reitor agradeceu a presença 23 

de todos e colocou em apreciação a minuta da ata 471, sendo aprovada por unanimidade. 24 

Solicitou a inversão na pauta, com antecipação do item 3. O Colegiado aprovou a 25 

solicitação. Passando ao item 3, que trata do Edital CT-Infra FINEP, o Reitor passou a 26 

palavra ao Prof. Carlos Maurício. O Prof. Carlos Maurício informou que o Edital FINEP CT-27 

Infra PROINFRA - Equipamentos Multiusuários teve seu prazo para envio da proposta 28 

prorrogado. Perguntou aos Diretores do Centro de Biociências e Biotecnologia - CBB e do 29 

Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias - CCTA se já havia acordo para escolha de 30 

um único projeto. Disse que o projeto poderá ser encaminhada até o dia 16/07/2015, mas 31 

alertou que o preenchimento do formulário é trabalhoso e por isso é preciso fazê-lo com 32 

antecedência. Acrescentou que o novo formulário estará disponível para download a partir do 33 

dia 02/04/2015. O Reitor sugeriu que os Diretores do CBB e CCTA interajam na busca de um 34 

projeto bem elaborado. Passando ao item 2, que trata do “Sistema Acadêmico – 1ª versão”, o 35 

Reitor deu início ao item de pauta agradecendo a equipe da Diretoria de Informação e 36 

Comunicação pelo empenho que tem tido para finalizar o sistema acadêmico e colocá-lo no ar 37 
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o mais breve possível. Disse que a implantação deste sistema é de grande anseio da 38 

comunidade acadêmica. O Prof. Vanildo disse que esta 1ª versão estava sendo apresentada 39 

ao Colegiado para obtenção do apoio institucional e críticas dos conselheiros. Disse que o 40 

projeto tem contado com a ajuda da Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD e da Pró-41 

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPPG. Explicou que a ideia é colocar o sistema 42 

em funcionamento a partir do segundo semestre letivo de 2015. Acrescentou que o sistema 43 

está bastante avançado, contempla todas as normas da Graduação e Pós-Graduação, mas 44 

ainda há muito que fazer. Passou a palavra ao Sr. Rodrigo Manhães, responsável pelos 45 

trabalhos. O Sr. Rodrigo Manhães disse que a Diretoria de Informação e Comunicação - DIC 46 

tem trabalhado junto à Secretaria Acadêmica - SECACAD com reuniões semanais e que até o 47 

momento já foram realizadas trinta e uma reuniões com o intuito de verificar os erros e 48 

acertos na elaboração do sistema. Fez uma demonstração do que poderá ser acessado 49 

através do mesmo: cadastramento de alunos, lançamento de conceitos, entre outros. O Prof. 50 

Vanildo explicou que o aluno terá todo seu histórico integrado, desde a Graduação até o 51 

Doutorado. O Reitor perguntou se estavam inseridas no sistema informações referentes à 52 

Extensão e Inovação. O Sr. Rodrigo Manhães disse que por enquanto não, mas a ideia é 53 

inseri-las. O Prof. Vanildo disse que há também a ideia de inserção de informações 54 

relacionadas aos estudantes que são bolsistas, entre outras. Acrescentou que o sistema não 55 

será tão completo quanto os comercializados, mas será um sistema feito pela UENF e para a 56 

UENF. A Sr.ª Nara ressaltou que toda a comunidade acadêmica deve estar comprometida, 57 

pois só assim obteremos sucesso na implantação do novo sistema. O Reitor endossou as 58 

palavras da Sr.ª Nara e disse que é preciso que toda a comunidade abrace esta iniciativa. 59 

Parabenizou a equipe pelo andamento dos trabalhos. Passando ao item 4, que trata da 60 

“Proposta de Regimento Interno da Diretoria Geral de Administração – DGA da UENF”, o 61 

Reitor disse que está sendo elaborada uma proposta de Regimento da DGA(Processo: E-62 

26/009/525/2015), que deverá passar pela apreciação do CONSUNI, mas está sendo trazida 63 

ao COLEX pelo Sr. Constantino para conhecimento e sugestões. O Sr. Constantino disse 64 

que é uma iniciativa que tem como razão principal a determinação estatutária. Disse ainda 65 

que o regimento foi bem discutido com a equipe da DGA, mas está aberto a sugestões e 66 

discussões. O Reitor ressaltou que todos os setores devem trabalhar seus regimentos. 67 

Passando ao item 5, o Reitor leu as sugestões elencadas pela GRH e pela DGA em relação 68 

ao Processo E-26/053.553/10 (Portaria Reitoria 007/10 – Constitui Comissão Eleitoral para 69 

escolha de Reitor e Vice-Reitor da UENF). Disse que este tema foi tratado na reunião do 70 

último CONSUNI e que estava sendo trazido ao Colegiado Executivo para conhecimento. O 71 

Reitor comunicou o recebimento do e-mail, encaminhado pela GRH (Palestra RJPREV), que 72 

trata de proposta de agendamento de palestra sobre a Previdência Complementar do Estado 73 
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do Rio de Janeiro e seus benefícios. Leu o e-mail e as datas sugeridas para as reuniões. O 74 

Reitor leu o Ofício n.º 01/2014, do “Clube de Leitura do Município de Simões Filho-Bahia”, 75 

que solicita a possibilidade da UENF doar acervos bibliográficos (livros do 1º, 2º e 3º graus e 76 

de pós-graduação) para o município. Pediu aos membros, se possível, que atendam ao 77 

pedido. O Reitor comentou que alguns alunos se manifestaram contrários ao corte de 78 

algumas árvores no entorno do CCH. Esclareceu que foi por solicitação do referido Centro, 79 

em função de obras no mesmo. O Prof. Sérgio Arruda comunicou que a Sr.ª Janete Araci do 80 

Espírito Santo Barbosa, Professora Docente I da Secretaria de Estado de Educação/RJ, 81 

manifestou interesse em ser cedida para o LEEL/ CCH. Disse que gostaria de atestar a favor 82 

da aceitação do pedido, pois o LEEL está com carência de funcionários. A Prof.ª Ana Beatriz 83 

ressaltou que deve ficar claro que se a demanda for viabilizada, a Sr.ª Janete não poderá 84 

atuar na UENF como professora e sim como técnica administrativa. O Reitor lembrou que 85 

temos evitado, no momento, cessões com ônus para a Universidade. O Prof. Sérgio Arruda 86 

comunicou que a Editora da UENF - EDUENF lançou o livro: “Ações Investigativas na 87 

Formação de Professores – Experiências do PIBID/UENF”, organizado por Marília Paixão 88 

Linhares, Eliana Crispim França Luquetti, Roberto Franco e Sérgio Arruda de Moura. Disse 89 

que este livro foi editado com verba de projeto da Prof.ª Marília Paixão Linhares e que será 90 

lançado no início deste semestre. O Prof. Edmilson comunicou que foi aprovado no 91 

Conselho de Centro – CONCEN, do dia 26/03/2015, a criação do curso semipresencial de 92 

Engenharia Civil. O Reitor parabenizou o Prof. Edmilson pela iniciativa. O Prof. Gustavo 93 

Xavier informou que o Programa Estadual de Integração na Segurança - PROEIS foi 94 

ampliado para o Campus de Macaé e para o Colégio Agrícola Antônio Sarlo, com 95 

implementação prevista para o mês de maio do corrente ano. Informou também que a nova 96 

empresa de manutenção dos aparelhos de ar-condicionado iniciará sua atuação a partir do 97 

dia 06/04/2015, mas acrescentou que o orçamento destinado a este serviço foi reduzido em 98 

um terço. O Prof. Gonçalo sugeriu que se priorize a manutenção dos aparelhos das áreas 99 

comuns, já que estamos com o orçamento reduzido. O Reitor concordou com a sugestão e 100 

pediu aos Diretores de Centro que colaborem neste intuito. Nada mais havendo a tratar, o 101 

Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas e 50 minutos. 102 

 103 

 104 

      Prof. Silvério de Paiva Freitas                                           Daliane da Mata Almeida 105 
                    Reitor                                                                        Secretária ad hoc 106 
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