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 1 
ATA DA QUADRINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

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

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

reuniões da Reitoria, às 14 horas e 15 minutos, a quadringentésima octogésima quarta 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 Paiva 9 

Freitas - Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Geraldo do Amaral Gravina - Pró-Reitor de 10 

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

Pós-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.ª Annabell Del 13 

Real Tamariz – Diretora do CCT; Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do CCTA; Prof. Sérgio 14 

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

Administração. Compareceram como convidados: Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor da 16 

Prefeitura da UENF; Prof. Reginaldo da Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Sr.ª 17 

Daliane da Mata Almeida – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da 18 

ata da 483ª reunião; 2- Informes; 3- PDI; 4- CI CCTA/LMGV nº 30/15; 5- Assuntos diversos. 19 

Passando ao item 1, o Reitor colocou em apreciação a minuta da ata 483, sendo aprovada 20 

por unanimidade. Passando ao item 2, o Reitor deu os seguintes informes: i) está sendo 21 

estudada a possibilidade de convênio com o Instituto Vital Brazil para a implantação do 22 

“Parque Tecnológico da Vida”; ii) temos tido reuniões, quase que semanais, com secretários 23 

e subsecretários do Governo, buscando alternativas para nossa questão financeira, cuja 24 

liberação não está sendo suficiente para suprir o orçamento mínimo. Disse que estamos com 25 

dificuldades também para a emissão das Programações de Desembolso - PD’s; iii) no dia 26 

23/09/2015, tivemos reunião com o presidente da FAPERJ, Sr. Augusto da Cunha Raupp, 27 

para tratar da ampliação dos links RedeRio/Faperj. O Prof. Carlos Maurício informou que na 28 

semana passada submetemos ao Edital FINEP MCTI/Finep/CT-Infra - Proinfra – 02/2014 – 29 

Equipamentos Multiusuários os seguintes subprojetos: i) Subprojeto 1 – CCH - Ampliação da 30 

infraestrutura multiusuária de pesquisa  na área de Ciências Humanas, no valor de R$ 31 

556.703,00 (quinhentos e cinquenta e seis mil e setecentos e três reais), coordenado pelo 32 

Prof. Sérgio Arruda de Moura; ii) Subprojeto 2 – CCT/UENF – Ampliação da infraestrutura 33 

multiusuária de análise e caracterização de materiais, no valor de R$ 1.572.577,00 (um 34 

milhão, quinhentos e setenta e dois mil e quinhentos e setenta e sete reais), coordenado pelo 35 

Prof. Angelus Giuseppe Pereira da Silva; iii) Subprojeto 3 – Elucidação de moléculas 36 

antimicrobianas pelas técnicas maldi tof – ms e espectrometria de massa de razão isotópica 37 
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implicação para a saúde e o ambiente, no valor de R$ 2.439.503,00 (dois milhões, 38 

quatrocentos e trinta e nove mil e quinhentos e três reais), coordenado pelo Prof. Carlos 39 

Eduardo de Rezende. O Prof. Sérgio Arruda informou que esteve representando o Reitor na 40 

noite de abertura do “Festival Doces Palavras”, realizado do dia 23 ao dia 27/09/2015. Disse 41 

que o evento contou com representantes do Instituto Federal Fluminense - IFF, da Academia 42 

Campista de Letras, entre outros. Disse, ainda, que se espera que este evento passe a ter 43 

abrangência regional e a fazer parte do calendário da cidade. O Reitor agradeceu ao Prof. 44 

Sérgio Arruda pela representação. Passando ao item 3, que trata do Plano de 45 

Desenvolvimento Institucional – PDI, o Reitor lembrou que a ausência do Plano tem causado 46 

dificuldades em relação à FINEP, que tem exigido o mesmo quando da submissão de 47 

projetos. Disse que o PDI foi aprovado pelo Colegiado Acadêmico por unanimidade. Pediu 48 

aos Diretores de Centro que trabalhem este tema e também a questão da necessidade do 49 

quorum qualificado para que o PDI seja aprovado no Conselho Universitário. Passando ao 50 

item 4, o Reitor comunicou o recebimento da CI CCTA/LMGV nº 30/15, que trata de 51 

solicitação de veículo para Unidade de Itaocara-RJ. O Prof. Henrique relatou que tem sido 52 

solicitado, toda semana, um veículo para transporte de diversos alunos de Pós-Graduação 53 

para a unidade de pesquisa do LFIT/CCTA/UENF, na ilha em Itaocara-RJ, onde são 54 

realizados diversos experimentos de campo. Disse que a solicitação é que seja oficializada 55 

uma autorização definitiva para que um veículo fique à disposição dos discentes, todas as 56 

quintas-feiras. O Reitor colocou em apreciação a solicitação contida na CI CCTA/LMGV nº 57 

30/15, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao item 5, o Reitor comunicou que na 58 

sexta-feira próxima haverá a Solenidade de Formatura – 1º Semestre/2015 e disse que conta 59 

com a presença de todos. O Prof. Gustavo Xavier informou que foram comprados vinte e 60 

dois aparelhos de ar condicionado e pediu ao COLEX que estudassem a melhor forma de 61 

dividi-los. O Prof. Reginaldo relatou que o ar condicionado central do Hospital Veterinário 62 

está com defeito e a empresa que avaliou o problema sugeriu a instalação de aparelhos de ar 63 

individuais, devido ao custo de reparo. Ressaltou que o Hospital está sem nenhum sistema de 64 

refrigeração, causando dificuldades para ministrarmos as aulas. Propôs ao Colegiado que os 65 

aparelhos sejam divididos da seguinte forma: quatro aparelhos de ar para cada Centro, quatro 66 

para o Hospital Veterinário e dois para a PROGRAD. O Prof. Henrique fez a seguinte 67 

proposta: cinco aparelhos de ar para cada Centro e dois para o Hospital Veterinário. O Reitor 68 

colocou as duas propostas em apreciação, sendo a proposta do Prof. Henrique aprovada por 69 

maioria. O Prof. Gustavo Xavier relatou que a Prefeitura do Campus tem recebido pedidos 70 

de descupinização e, sendo assim, três empresas foram chamadas para fazer o orçamento 71 

do serviço. Disse que as três empresas alegaram que para emitir um orçamento será 72 

necessário fazer um laudo técnico que fica em torno de três mil reais. Disse, ainda, que como 73 
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não há recurso, a demanda ficará na Assessoria de Manutenção - ASMAN aguardando o 74 

momento oportuno para ser executada. O Prof. Gustavo Xavier comunicou que recebeu um 75 

ofício do “Campos Race – Circuito Campista de Corrida de Rua” que solicita a 76 

disponibilização das ruas do campus, no dia 04/10/2015, para realização de uma corrida. 77 

Disse que o evento começará às 8h e terá cerca de uma hora e meia de duração. Disse, 78 

ainda, que se trata de um evento particular e que os organizadores relatam em seu ofício que 79 

dispõem de toda a infraestrutura necessária, como segurança, socorrista, etc. O Reitor 80 

colocou em apreciação a solicitação apresentada pelo Prof. Gustavo Xavier. A solicitação foi 81 

aprovada com uma abstenção. O Prof. Henrique solicitou que ficasse registrada a sua 82 

abstenção nesta última votação. O Prof. Carlos Maurício lembrou que em outubro teremos a 83 

“XV Mostra de Pós-Graduação”. Disse que temos mais de quatrocentos trabalhos inscritos e 84 

convidou a todos. O Prof. Gonçalo relatou que uma professora da rede pública de ensino 85 

conseguiu a disponibilização da “Caravana da Ciência” para vir a Campos e que precisava de 86 

um espaço para instalá-la. Disse que o período seria do dia 11 ao dia 13/10/2015 e que 87 

pensou na possibilidade de usar o mesmo local em que está a Caravana Itinerante “Territórios 88 

do Petróleo”, desde que não coincida com os dias de uso pela mesma. O Reitor colocou em 89 

apreciação a solicitação do Prof. Gonçalo, sendo aprovada por unanimidade. Nada mais 90 

havendo a tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas. 91 

 92 
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 95 
      Prof. Silvério de Paiva Freitas                                       Daliane da Mata Almeida 96 
                      Reitor                                                                  Secretária ad hoc 97 
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