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 1 
ATA DA QUADRINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 
COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 3 

DARCY RIBEIRO – UENF 4 
 5 

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

da Reitoria, às 14 horas e 15 minutos, a quadringentésima octogésima terceira reunião 7 

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

Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes conselheiros: Prof.ª Ana Beatriz Garcia - 9 

Pró-Reitora de Graduação, que presidiu a reunião; Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira – Pró-10 

Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do 11 

CBB; Prof.ª Annabell Del Real Tamariz – Diretora do CCT; Prof. Alexandre Pio Viana – Diretor 12 

do CCTA, em exercício; Sr. Antônio Constantino de Campos – Diretor Geral de 13 

Administração. Compareceram como convidados: Prof. Rodrigo da Costa Caetano – 14 

Secretário Geral; Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. 15 

Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Prof. Vanildo Silveira 16 

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

Veterinário; Sr.ª Daliane da Mata Almeida – Secretária ad hoc. Justificaram suas ausências os 18 

professores Sérgio Arruda de Moura e Paulo Roberto Nagipe da Silva. Tratou-se da seguinte 19 

pauta: 1- Aprovação da ata da 482ª reunião; 2- Informes; 3- Início das aulas; 4- Finalização e 20 

transição de gestão; 5- Assuntos diversos. A Prof.ª Ana Beatriz agradeceu a presença de 21 

todos e informou que o Reitor está participando hoje de reunião na SEFAZ para tratar de 22 

questões financeiras da Universidade. Passando ao item 1, a Prof.ª Ana Beatriz colocou em 23 

apreciação a minuta da ata 482, sendo aprovada por unanimidade, considerando as 24 

sugestões feitas pela Prof.ª Annabell. Passando ao item 2, a Prof.ª Ana Beatriz informou, a 25 

pedido do Reitor que, mesmo ainda dependendo de confirmação, devemos estar atentos, pois 26 

foi sinalizado na última reunião do Conselho Curador que o orçamento deste ano será 27 

fechado mais cedo pelo Governo e sua abertura, ano que vem, deverá ser realizada mais 28 

tarde. O Prof. Vanildo informou que no dia 09/09/2015 foi lançada a versão teste do novo 29 

Sistema Acadêmico da UENF, no endereço http://academico.uenf.br. Disse que o sistema foi 30 

implantado inicialmente para a turma 2015/2 do curso de Pós-Graduação em Engenharia 31 

Civil, e que já está com os vinte e sete alunos e todos os professores que ministram as 32 

disciplinas cadastrados. Disse que tem corrido tudo bem e que a equipe da SECACAD e da 33 

DIC tem entendido como pequenas falhas alguns contratempos ocorridos. Disse, ainda, que a 34 

ideia é que seja implantado todo o sistema para a Pós-Graduação no primeiro semestre de 35 

2016 e também iniciada a implantação do sistema para a Graduação. A Prof.ª Ana Beatriz 36 

disse que se trata de uma informação muito desejada e esperada. Parabenizou toda equipe e 37 



 
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 

 

ressaltou que agora esperamos a continuidade dos trabalhos. O Prof. Vanildo disse que a 38 

equipe está muito motivada e continua trabalhando no sistema. A Prof.ª Ana Beatriz 39 

comunicou que na última reunião do COLAC foi aprovado o Plano de Desenvolvimento 40 

Institucional – PDI da UENF e que o mesmo será submetido ao Conselho Universitário. Disse 41 

que a organização dos dados foi feita pela Pró-Reitoria de Graduação e que os professores 42 

Carlos Henrique, Daniela Barros e Leonardo Miguel fizeram a relatoria no COLAC. Lembrou 43 

que na época da elaboração do PDI foi pedido que se replicasse a proposta nos Centros para 44 

que estes contribuíssem com sugestões, mas as mesmas não foram dadas e por isto gostaria 45 

que todos recebessem o documento para considerações. Ressaltou que o PDI é uma 46 

exigência do Conselho Estadual de Educação para renovação dos cursos. Agradeceu aos 47 

relatores pela contribuição e disse que o PDI está à disposição. O Prof. Vanildo acrescentou 48 

que o PDI é obrigatório para a Instituição, não só por causa dos cursos de Graduação, mas 49 

também por causa dos projetos submetidos à Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP. 50 

Salientou que o PDI não é algo estático, mas sim passível de modificações. O Prof. Gonçalo 51 

parabenizou ao grupo pela elaboração do PDI e disse que agora temos um material para ser 52 

discutido e que está em construção. O Prof. Carlos Maurício relatou que a Universidade 53 

estava perdendo pontos nos projetos FINEP por não ter o PDI. Passando ao item 3, a Prof.ª 54 

Ana Beatriz perguntou aos Diretores de Centro se tinham alguma observação a fazer com 55 

relação ao início das aulas no prédio P10, recém inaugurado. O Prof. Alexandre disse que 56 

por enquanto está tudo dentro da normalidade, com pequenos contratempos que são 57 

facilmente solucionáveis. Salientou que será preciso um tempo maior para que possa haver 58 

uma avaliação mais precisa. Passando ao item 4, que trata da finalização e transição de 59 

gestão, a Prof.ª Ana Beatriz leu a correspondência interna, datada de 28/08/2015, 60 

encaminhada pelo Prof. Luis Passoni, que traz a lista dos coordenadores de equipe, por área, 61 

que representarão a nova gestão no processo de transição, solicitando, ainda, facilidade de 62 

acesso aos atuais titulares das pastas, para esclarecimentos sobre as mesmas. Disse que, 63 

em resposta, foi encaminhada ao Prof. Luis Passoni a “CI Reitoria nº 36”, datada de 64 

08/09/2015, informando os nomes dos representantes da atual gestão, autorizados a 65 

disponibilizar as informações solicitadas. Fez a leitura da “CI Reitoria nº 36”. Nada mais 66 

havendo a tratar, a Prof.ª Ana Beatriz agradeceu a todos e encerrou a reunião às 15 horas e 67 

30 minutos. 68 
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      Prof.ª Ana Beatriz Garcia                                       Daliane da Mata Almeida 71 
     Pró-Reitora de Graduação                                            Secretária ad hoc 72 
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