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 1 
ATA DA QUADRINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

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

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

Reitoria, às 14 horas e 15 minutos, a quadringentésima octogésima sexta reunião ordinária do 7 

Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 8 

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

presidiu a reunião; Prof. Edson Corrêa da Silva – Vice-Reitor; Prof.ª Ana Beatriz Garcia - Pró-10 

Reitora de Graduação; Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-11 

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

Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Prof. Reginaldo da 18 

Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Sr.ª Daliane da Mata Almeida – Secretária ad 19 

hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 485ª reunião; 2- Informes; 3- 20 

Procedimentos de encerramento de gestão; 4- Assuntos diversos. Passando ao item 1, o 21 

Reitor colocou em apreciação a minuta da ata 485, sendo aprovada por unanimidade. 22 

Passando ao item 2, o Reitor relatou que esteve em uma reunião na Secretaria de Fazenda 23 

do Estado - SEFAZ tratando do orçamento/2015, da situação financeira e da possibilidade de 24 

transferência dos servidores da FENORTE para a UENF. Disse, em relação à questão 25 

orçamentária, que poderemos fechar o ano sem que sejam geradas, para o ano que vem, 26 

“despesas de exercícios anteriores”, mas para isso dependemos que a SEFAZ libere nossas 27 

cotas financeiras. Disse que tem havido dificuldade na liberação de cotas para o pagamento 28 

das empresas que prestam serviços à Universidade, como segurança patrimonial e limpeza. 29 

Informou, ainda, que nesta semana haverá reunião de representantes das empresas 30 

prestadoras de serviço com o Governo. O Prof. Edson acrescentou que também foi solicitado 31 

recurso para saldar compromissos acadêmicos, mas ainda não fomos atendidos. O Reitor 32 

disse que estamos mostrando ao Governo que temos trabalhado dentro de nosso orçamento. 33 

Disse, ainda, com relação à transferência dos funcionários da FENORTE para a UENF, que o 34 

Diretor Geral de Administração e Finanças do Estado relatou que é preciso resolver 35 

dificuldades jurídicas. O Prof. Carlos Maurício comunicou que recebeu um ofício, da Câmara 36 

Municipal de Campos dos Goytacazes, solicitando, por meio de um convênio, a 37 
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disponibilização de artigos acadêmicos, como monografias, dissertações e teses. Disse que 38 

encaminhou o ofício ao Prof. Paranhos que se mostrou favorável a ideia. O Reitor lembrou 39 

que já há um convênio firmado entre a UENF e a Câmara para digitalização das obras raras 40 

que estão no acervo da Universidade. O Prof. Paranhos explicou que o convênio existente 41 

refere-se apenas às obras raras, não incluindo os artigos acadêmicos. O Reitor disse ser 42 

favorável a esta nova solicitação. O Sr. Constantino sugeriu aos Pró-Reitores que 43 

elaborassem uma proposta objetiva para um aditivo ou um novo convênio. Sugeriu também 44 

que fosse organizado um grupo de trabalho dos Pró-Reitores com o Prof. Paranhos. O Reitor 45 

pediu ao Prof. Carlos Maurício que elaborasse um plano de trabalho e o encaminhasse à 46 

Câmara Municipal. O Reitor leu a C.I. UENF/DGA/GRH N.º 192/15, encaminhada pelo 47 

Gerente de Recursos Humanos da UENF, que trata da “permuta dos servidores da UERJ e 48 

UENF”. Disse que o setor onde o servidor estava atuando pediu suspensão da prorrogação 49 

da permuta, mas se outro setor tiver interesse poderá ser realizada a renovação. Disse que 50 

encaminharia cópias da CI aos Diretores de Centro para que verificassem o interesse pela 51 

permuta. Passando ao item 3, que trata de “procedimentos de encerramento de gestão”, o 52 

Reitor lembrou aos membros a série de procedimentos que devem ser concretizados neste 53 

fim de gestão, como a entrega de relatórios e a transferência dos bens patrimoniais. Lembrou 54 

também que é preciso definir uma data para a cerimônia de posse do Reitor eleito e disse que 55 

estava trazendo ao COLEX porque haverá também a posse dos novos Diretores de Centro. 56 

Ressaltou que o mandato vai até o dia 31/12/2015. A Prof.ª Ana Beatriz disse que deve ficar 57 

claro que não haverá período de recesso para os gestores, pois estarão respondendo pela 58 

Universidade até o dia 31/12/2015. O Reitor leu a CI CT nº 18/2015, encaminhada à Reitoria 59 

pelo Prof. Luis Passoni, Reitor eleito, que trata da cerimônia de transferência de cargo. 60 

Passando ao item 4, o Prof. Vanildo comunicou que nestas últimas semanas a Gerência de 61 

Informação - GINFO tem trabalhado na infra-estrutura de redes e, por isto, é comum a 62 

existência de problemas eventuais. Pediu àqueles que tiverem algum problema, que entrem 63 

em contato com a equipe da GINFO. O Prof. Paranhos comunicou que foi apreciado na 64 

reunião do COLAC, do dia 09/11/2015, o contrato de transferência temporária de tecnologia 65 

entre a UENF, EMBRAPA e Borges e Reis Indústria e Comércio de Óleos Naturais Ltda, 66 

referente à separação e purificação de sementes e arilo/mucilagem de polpa de frutas para 67 

obtenção de óleo, torta desengordurada e arilo/mucilagem desidratado. Nada mais havendo a 68 

tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 15 horas e 20 minutos. 69 

 70 
 71 
 72 
      Prof. Silvério de Paiva Freitas                                       Daliane da Mata Almeida 73 
                       Reitor                                                                  Secretária ad hoc 74 


