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 1 
ATA DA QUADRINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

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

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

da Reitoria, às 15 horas e 15 minutos, a quadringentésima octogésima 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 Freitas 9 

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

Garcia - Pró-Reitora de Graduação; Prof. Carlos Maurício Fontes Vieira - Pró-Reitor de 11 

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

Assuntos Comunitários; Prof. Gonçalo Apolinário de Souza Filho – Diretor do CBB; Prof.ª 13 

Annabell Del Real Tamariz – Diretora do CCT; Prof. Henrique Duarte Vieira – Diretor do 14 

CCTA; Prof. Sérgio Arruda de Moura - Diretor do CCH; Sr. José Fernando Abreu Almeida – 15 

representando o Diretor Geral de Administração. Compareceram como convidados: Prof. 16 

Rodrigo da Costa Caetano – Secretário Geral; Prof. Gustavo de Castro Xavier – Diretor da 17 

Prefeitura da UENF; Prof. Vanildo Silveira – Diretor de Informação e Comunicação; Prof. 18 

Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos – Diretor da Agência de Inovação; Prof. Reginaldo da 19 

Silva Fontes – Chefe do Hospital Veterinário; Prof. Antônio Teixeira do Amaral Júnior; Prof. 20 

Edmilson José Maria, Prof.ª Rita da Trindade R. Nobre Soares; Prof. Alcimar das Chagas 21 

Ribeiro; Sr.ª Nara Gonçalves da Silva, Sr. Marcelo Viana Pacheco; Sr.ª Daliane da Mata 22 

Almeida – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata da 487ª 23 

reunião; 2- Informes; 3- Procedimentos de encerramento da gestão 2011-2015; 4- Assuntos 24 

diversos. O Reitor deu início à reunião agradecendo a presença de todos. Disse que era uma 25 

reunião especial, por se tratar da última reunião do Colegiado Executivo destes quatro anos e 26 

meio de gestão. Disse que juntos enfrentamos dificuldades, mas sempre com um olhar de 27 

otimismo. Disse, ainda, que terminamos esta gestão com a cabeça erguida, tendo a certeza 28 

que cada um fez o seu melhor. O Prof. Edson disse concordar com as palavras do Reitor e 29 

acrescentou que foi um prazer conviver e trabalhar com todos. Passando ao item 1, o Reitor 30 

colocou em apreciação a minuta da ata 487, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao 31 

item 2, o Reitor comunicou que no próximo dia 18/12/2015, às 14h, no Centro de 32 

Convenções, haverá a sessão solene do Conselho Universitário, com cerimônia de posse do 33 

Reitor e Vice-Reitora eleitos para o mandato 2016/2019, Prof. Luis Cesar Passoni e Profª 34 

Teresa de Jesus Peixoto Faria. Convidou todos a participarem do evento. Passando ao item 35 

3, o Reitor lembrou ao Colegiado que até o dia 31/12/2015 continuaremos fazendo tudo que 36 

é de nossa competência como gestores. Pediu aos membros do Colegiado que 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 

 

encaminhassem à Reitoria a parte final de seus relatórios de gestão. O Prof. Rodrigo 38 

Caetano disse que foi apresentado ao Conselho Curador o Relatório Parcial de Gestão. 39 

Pediu aos membros que encaminhassem a segunda parte de seus relatórios até, no máximo, 40 

a primeira quinzena do mês de janeiro, pois é preciso consolidar o Relatório Final. O Reitor 41 

salientou que este relatório será apresentado, pelo próximo Reitor, ao Conselho Curador, 42 

junto com o Relatório de Prestação de Contas que é elaborado pela Auditoria da 43 

Universidade. Passando ao item 4, o Reitor abriu a palavra a todos. O Prof. Henrique 44 

agradeceu a toda equipe da Reitoria, principalmente ao Prefeito do campus e ao Sr. Pacheco 45 

pelo desempenho apresentado. O Prof. Gonçalo agradeceu ao Reitor, de quem destacou 46 

como uma de suas principais qualidades a capacidade de ouvir a opinião dos colegas. 47 

Lembrou que as propostas colocadas, como o plano de obras e o plano de grandes 48 

equipamentos, sempre tiveram respaldo, o que foi essencial. Ressaltou também a sintonia 49 

que houve entre a administração e os demais gestores. Agradeceu a Administração, aos 50 

membros do Colegiado, as Pró-Reitorias e aos técnicos. O Prof. Carlos Maurício agradeceu 51 

ao Reitor pela confiança que lhe foi dada, o parabenizou pela gestão e disse que a 52 

Universidade avançou bastante. O Prof. Nagipe agradeceu ao Reitor a confiança que lhe foi 53 

depositada. Parabenizou a Reitoria pela gestão. Agradeceu também ao Prof. Edson. Disse 54 

que terminava seu período de gestão muito satisfeito. Disse, também, que este grupo foi um 55 

dos melhores que já presenciou, pois viu os Diretores pensando em prol da Universidade. O 56 

Prof. Edmilson agradeceu a oportunidade pelo período em que representou o Centro de 57 

Ciência e Tecnologia – CCT. Disse que a convivência e interação com a Reitoria, seus 58 

diversos setores e os demais Centros foi amistosa e agradável. Disse se sentir mais 59 

fortalecido para defender a Instituição. O Prof. Reginaldo agradeceu ao Reitor pela confiança 60 

depositada, indicando-o como Chefe do Hospital Veterinário. Agradeceu a Pró-Reitora de 61 

Graduação pelo trabalho em prol da Residência Médica Veterinária, considerada, em sua 62 

opinião, muito importante para a Universidade. Disse se sentir orgulhoso em pertencer a este 63 

grupo de trabalho. O Prof. Sérgio Arruda disse que este convívio foi um grande aprendizado 64 

e que saía fortalecido. Ressaltou que não devemos nos dispersar, mas continuarmos agindo 65 

naquilo que queremos e devemos fazer. Disse que o grupo foi leal, honesto e teve boa 66 

intenção. Disse, ainda, que foi uma experiência dignificante. A Prof.ª Ana Beatriz agradeceu 67 

ao Reitor a confiança depositada e disse que foi uma honra ter atuado como Pró-Reitora de 68 

Graduação. Disse que deu o seu melhor e que se sentia muito feliz pelo trabalho concluído e 69 

por todo aprendizado. Ressaltou a alegria de ter conhecido e trabalhado com o Prof. Amaral, 70 

Prof. Nagipe, Prof. Carlos Maurício, os Diretores de Centro, sua equipe da Pró-Reitoria de 71 

Graduação e o Prof. Edson. O Prof. Vanildo agradeceu ao Reitor e ao Vice-Reitor pela 72 

confiança depositada. Disse que se algo não foi feito, não foi por falta de querer ou tentar. 73 
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Ressaltou a liberdade que o Reitor sempre deu ao Colegiado para propor ideias, como foi o 74 

caso da infraestrutura de redes, conquistada graças a muita argumentação e conversa por 75 

parte da Administração. O Sr. José Fernando, em nome do Sr. Constantino, agradeceu ao 76 

Reitor pela oportunidade. Disse que também agradecia pela sua participação a frente da 77 

Gerência de Recursos Humanos, onde atuou por muitos anos. O Prof. Alcimar agradeceu ao 78 

Reitor e ao Prof. Edson a oportunidade. Disse que foi muito importante poder ter atuado na 79 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, pois lhe mostrou outras formas de 80 

atuação na Instituição. Agradeceu a todos. O Prof. Amaral agradeceu ao Prof. Carlos 81 

Maurício, a quem considera que o substituiu muito bem, parabenizando pelo trabalho que ele 82 

realizou à frente da Pró-Reitoria de Pós Graduação. Disse que o convívio destes quatro anos 83 

e meio foi muito prazeroso. Lembrou que foi um período de muitas lutas, debates, mas 84 

sempre pensando no bem da Instituição. Disse que foi maravilhoso ter trabalhado sob a 85 

gestão do Prof. Silvério e do Prof. Edson. Destacou que foi extremamente proveitosa a forma 86 

como os Diretores de Centro conduziram o processo nos grandes editais, como no caso dos 87 

equipamentos de grande porte. Agradeceu a todos. O Reitor disse que as demandas 88 

continuarão e que precisamos continuar trabalhando pela Instituição para que ela possa 89 

caminhar de acordo com aquilo que foi pensado pelos seus fundadores. Agradeceu mais uma 90 

vez a todos e disse que foi graças ao trabalho coletivo de toda a comunidade acadêmica e 91 

também da sociedade que a Universidade continuou crescendo. Ao final da reunião, o Reitor 92 

colocou esta ata em apreciação, sendo aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a 93 

tratar, o Reitor agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas. 94 
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 97 
      Prof. Silvério de Paiva Freitas                                       Daliane da Mata Almeida 98 
                       Reitor                                                                  Secretária ad hoc 99 
 100 


