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 1 
ATA DA QUADRINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA 2 

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

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

Reitoria, às 14 horas e 15 minutos, a quadringentésima septuagésima oitava 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 9 

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

Geraldo de Amaral Gravina – Pró-Reitor de Graduação, em exercício; Prof. Carlos 11 

Maurício Fontes Vieira - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Paulo Roberto 12 

Nagipe da Silva – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Gonçalo 13 

Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof. Fernando Saboya Albuquerque Júnior – 14 

Diretor do CCT; Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Prof.ª Luciane Soares da 15 

Silva – Diretora do CCH, em exercício; Sr. José Fernando Abreu Almeida – 16 

representando o Diretor Geral Administrativo. Compareceram como convidados: Prof. 17 

Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral; Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor 18 

da Prefeitura da UENF; Prof. Vanildo Silveira – Diretor de Informação e Comunicação; 19 

Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Sr.ª Daliane da Mata 20 

Almeida – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 477ª 21 

reunião; 2- Transferência (processo E-26/009/232/2014); 3- Aniversário da UENF – 22 22 

anos; 4- Assuntos diversos. Passando ao item 1, o Reitor colocou em apreciação a 23 

minuta da ata 477, sendo aprovada com uma abstenção. Passando ao item 2, o Reitor 24 

disse que o processo trata-se de um pedido de transferência de setor feito pelo servidor 25 

Amarildo Motta dos Santos e leu o requerimento. O Sr. José Fernando informou que o 26 

servidor em questão encontra-se em licença médica e, por este motivo, no momento a 27 

transferência não é permitida. Ficou definido pelo Colegiado que o processo será 28 

encaminhado à Gerência de Recursos Humanos – GRH, para que assim que ocorra a 29 

alta médica do servidor, a referida gerência comunique ao Gabinete da Reitoria, para que 30 

o processo retorne ao COLEX. Passando ao item 3, o Reitor lembrou aos membros que 31 

em todos os anos, na cerimônia de aniversário da Universidade, são feitas homenagens a 32 

servidores, geralmente um técnico administrativo e um docente de cada Centro, indicados 33 

pelos seus Conselhos. Informou que em alguns anos é concedida a medalha Darcy 34 

Ribeiro, cujo homenageado é indicado pelo Conselho Universitário. O Prof. Vanildo disse 35 

que a comemoração dos 22 anos da Instituição está prevista para o dia 14/08/2015 e que 36 
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está sendo planejada uma cerimônia simples. Pediu aos membros que encaminhem, via 37 

Reitoria, sugestões à Gerência de Comunicação - ASCOM. O Reitor explicou que a 38 

cerimônia foi antecipada para o dia 14/08/2015 em razão do dia do aniversário da 39 

Instituição, 16 de agosto, este ano cair no domingo e perguntou se todos estão de acordo. 40 

O Colegiado aprovou a antecipação da data comemorativa. A Prof.ª Luciane sugeriu 41 

que sejam convidadas para participar do evento bandas compostas por pessoas da 42 

comunidade universitária. O Prof. Gonçalo disse que no dia 15/08/2015 haverá a festa 43 

dos estudantes e que na oportunidade será lançada a Associação dos Ex-Alunos. O 44 

Reitor solicitou ao Colegiado que na próxima reunião sejam trazidas as indicações dos 45 

servidores a serem homenageados. Passando ao item 4, o Reitor leu o e-mail, 46 

encaminhado pela Superintendente da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 47 

Inovação, que solicita a indicação de dois membros (um titular e um suplente) como 48 

representantes da UENF no Fórum de Educação Profissional e Tecnológica do Rio de 49 

Janeiro. Disse que estava informando no Colegiado para que os membros sugerissem os 50 

nomes. A Prof.ª Luciane disse que iria consultar o Prof. Sérgio Arruda. O Reitor disse 51 

que o Governo Federal está reduzindo os recursos para diversas fontes, entre elas as 52 

Bolsas da CAPES. Relatou que a Prof.ª Eliana Crispim França Luquetti viajou a Brasília 53 

para tratar da defesa do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, 54 

que tem risco de ser reduzido pelo Governo. Disse que este programa conta com bolsas 55 

para nossos discentes e para os supervisores das escolas em que nossos estudantes 56 

realizam o estágio. Ressaltou que este programa é muito importante, pois atende em 57 

torno de quatro mil alunos da rede pública do ensino básico, fundamental e médio. Pediu 58 

aos membros que ajudem na conscientização da importância deste programa e disse que 59 

um grande movimento, a nível nacional, está sendo feito para mostrar a importância do 60 

PIBID. O Prof. Edson acrescentou que o PIBID representa, também, a ligação da 61 

Universidade com o ensino básico. O Reitor informou que conseguimos um pronto 62 

pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para as Diretorias e Pró-Reitorias. 63 

Comunicou o recebimento da correspondência do CCT/LENEP, datada de 06/07/2015, 64 

que trata de solicitação de Bolsa de Pesquisador Visitante para o Dr. Alvaro Marcello 65 

Marco Peres. Informou que é preciso ficar registrado no momento da apreciação pelo 66 

COLAC que o que estará sendo aprovado, ou não, é o mérito e não a Bolsa, pois não há 67 

mais vagas disponíveis no CCT. Disse que a concessão da Bolsa somente seria possível 68 

se um dos demais Centros cedesse ao CCT uma das bolsas a que tem direito. O Prof. 69 

Henrique informou que o documento que credencia a Universidade para a compra de 70 
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reagentes junto à Polícia Federal está vencido. O Sr. José Fernando disse que tem 71 

conhecimento e que já entramos com pedido de renovação e nos foi disponibilizado um 72 

protocolo que permite a compra dos reagentes. Disse ainda que esta documentação está 73 

com o presidente da comissão responsável pelo controle de reagentes. Nada mais 74 

havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 15 horas e 30 75 

minutos. 76 
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     Prof. Silvério de Paiva Freitas                               Daliane da Mata Almeida 79 
                  Reitor                                                             Secretária ad hoc 80 
 81 
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