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 1 
ATA DA QUADRINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 2 

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

 5 
Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e quinze, foi realizada, na sala de 6 

reuniões da Reitoria, às 14 horas e 15 minutos, a quadringentésima octogésima primeira 7 

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

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

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

Prof.ª Ana Beatriz Garcia - Pró-Reitora de Graduação; Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira 11 

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

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

Diretor do CBB; Prof.ª Annabell Del Real Tamariz – Diretora do CCT; Prof. Sérgio Arruda 14 

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

Administração. Compareceram como convidados: Prof. Vanildo Silveira – Diretor de 16 

Informação e Comunicação; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital 17 

Veterinário; Sr. Célio Leandro de Araújo – representante do Protocolo Geral da UENF; 18 

Sr.ª Daliane da Mata Almeida – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- 19 

Aprovação da ata da 480ª reunião; 2- Proposta de alteração das modalidades e 20 

quantidades em postagens para as Unidades Administrativas (CI UENF/DGA nº 21 

126/2015) 3- Assuntos diversos. Passando ao item 1, o Reitor colocou em apreciação a 22 

minuta da ata 480, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 2, o Reitor 23 

comunicou o recebimento da CI UENF/DGA nº 126/15, encaminhada à Reitoria pela DGA 24 

e passou a palavra ao Sr. Constantino. O Sr. Constantino leu a CI e citou os seus três 25 

pontos principais: i) Inclusão da modalidade “INTERNACIONAL ECONÔMICA COM 26 

REGISTRO” em substituição à modalidade “INTERNACIONAL PRIORITÁRIA”; ii) 27 

Inclusão da modalidade “PAC” de postagem nacional; iii) “Redução da quantidade de 28 

postagens”. Cópias da CI foram distribuídas aos membros. O Sr. Célio explicou que a 29 

redução da quantidade de postagens foi feita após um levantamento, onde se observou 30 

que nem todos os tickets para postagens estavam sendo utilizados. Fez uma comparação 31 

entre a nova modalidade de postagem “PAC” e o “SEDEX” e ressaltou que o primeiro 32 

será mais econômico. Disse que é preferível que se use a modalidade comum de envio, 33 

evitando assim o uso do SEDEX. Disse ainda que o formulário novo para postagens 34 

ficará disponível no site da UENF. O Reitor disse que estamos tentando a redução de 35 

custos e que todas as possibilidades devem ser buscadas para uma maior racionalidade 36 
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no uso dos recursos. Parabenizou ao Protocolo da Reitoria e a DGA pela busca da 37 

eficiência na racionalidade de recursos. Passando ao item 3, o Reitor informou que no 38 

dia 26/08/2015 será realizada, no Centro de Convenções da UENF, às 17h, a solenidade 39 

de fundação do Parque Tecnológico do Norte Fluminense (PTNF), que contará com 40 

dezoito instituições parceiras, entre as quais estão todas as universidades públicas e 41 

particulares de Campos, prefeituras e instituições do terceiro setor. Convidou todos para 42 

participarem do evento. O Prof. Vanildo perguntou se o Parque Tecnológico já tem uma 43 

sede física. O Reitor disse que será instalada uma sede provisória na UENF, junto a TEC 44 

CAMPOS, até que o Parque tenha condições de ter sede própria. Ressaltou que a 45 

implantação do Parque é uma boa oportunidade para nossos formandos, egressos e para 46 

toda a região. O Prof. Carlos Maurício comunicou que saiu o resultado preliminar do 47 

Edital FINEP “Carta Convite MCTI/FINEP 01/2014” e a UENF foi contemplada. Disse que 48 

este Edital foi criado para atender às obras cujos recursos não haviam sido suficientes 49 

para terminá-las. Lembrou que o COLEX definiu as obras que seriam submetidas a este 50 

Edital, optando por aquelas que não dependessem de contrapartida da Universidade. 51 

Citou as obras e valores contemplados: i) Galpão Equino: R$ 119.129,00 (cento e 52 

dezenove mil, cento e vinte e nove reais); ii) Galpão Caprino: R$ 163.644,00 (cento e 53 

sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais); iii) Galpão Bovino: R$ 54 

122.390,00 (cento e vinte e dois mil, trezentos e noventa reais); iv) Construção de um 55 

prédio de 625 m², anexo ao CCH, para unidades de pesquisa: R$ 1.049.386,00 (um 56 

milhão, quarenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais). Informou que a 57 

Universidade está submetendo projeto ao Edital FINEP de Equipamentos Multiusuários, 58 

que foi prorrogado até o mês de outubro deste ano. O Prof. Reginaldo agradeceu o 59 

empenho do Prof. Carlos Maurício e do Prof. Gustavo Xavier na condução do envio do 60 

projeto à FINEP. O Prof. Sérgio Arruda também agradeceu aos dois professores. O 61 

Prof. Carlos Maurício esclareceu que a execução destes projetos é um trabalho em 62 

conjunto e agradeceu aos Diretores e Coordenadores dos subprojetos. O Reitor 63 

parabenizou a todos por mais esta conquista. O Prof. Edson informou que o Prefeito de 64 

Natividade visitou a Universidade em busca de parcerias, visando a ampliação das 65 

possibilidades econômicas daquele município. O Prof. Vanildo comunicou que o Sistema 66 

Acadêmico da UENF, que está sendo desenvolvido pela DIC para atender os cursos de 67 

graduação e pós-graduação da UENF, foi apresentado na última Reunião da Câmara de 68 

Graduação ocorrida no dia 25 de agosto. Disse que na Pós-Graduação os testes do 69 

Sistema Acadêmico serão iniciados no segundo semestre letivo com o curso de 70 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 

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 

 

Engenharia Civil e que a reunião foi muito interessante, pois foi possível mostrar aos 71 

coordenadores que o Sistema Acadêmico está praticamente concluído. A Prof.ª Ana 72 

Beatriz relatou a satisfação de todos que estão envolvidos neste projeto. Disse que até o 73 

momento já foram realizadas quarenta e oito reuniões semanais com muita dedicação e 74 

trabalho, estando todos satisfeitos com o resultado inicial. O Prof. Vanildo disse que na 75 

reunião fez um relato de todas as etapas pelas quais passamos até chegarmos a esta 76 

conquista e pediu que continuemos a manter a equipe motivada, e que devemos ter a 77 

sensibilidade para valorizar a Assessoria de Desenvolvimento e a SECACAD pelo imenso 78 

trabalho que tem realizado. O Reitor lembrou a grande expectativa dos estudantes em 79 

relação ao Sistema Acadêmico. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos 80 

e encerrou a reunião às 15 horas e 40 minutos. 81 

 82 

 83 

     Prof. Silvério de Paiva Freitas                                       Daliane da Mata Almeida 84 
                     Reitor                                                                  Secretária ad hoc 85 
 86 
 87 


