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ATA DA DUCENTÉSIMA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 2 

RIBEIRO 3 
 4 

Aos três dias do mês de junho, às nove horas e vinte cinco minutos, na Sala Multimídia do 5 

CCH, teve início a Reunião 206ª do Conselho Universitário, com as seguintes presenças: Prof. 6 

Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Rosana Rodrigues - Pró-Reitora de 7 

Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 8 

Comunitários; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Prof.ª Katia Valevski 9 

Sales Fernandes - Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; 10 

Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Sr.ª Patrícia Gonçalves Magalhães – Diretora da 11 

Diretoria Geral Administração. Chefes de Laboratório: Prof. Manuel Vazquez Vidal Júnior 12 

(CCTA); Prof. Alexandre Pio Viana (CCTA); Prof.ª Daniela Barros de Oliveira (CCTA); Prof. 13 

Jorge Hernandez Fernandez (CBB); Prof. Fernando Costa e Silva Filho (CBB); Prof.ª Anna 14 

Okorokova Façanha (CBB); Prof. Marcelo Gomes da Silva (CCT); Prof. Herval Ramos Paes 15 

Junior (CCT); Prof. Fernando Sergio de Moraes – (CCT); Prof. Luis Humberto Guillermo 16 

Felipe (CCT); Prof.ª Jacqueline Magalhães R. Cortes (CCT); Prof. Marlon Gomes Ney (CCH); 17 

Prof. Carlos Eduardo Batista de Sousa – (CCH); Prof.ª Eliana Crispim França Luquetti (CCH); 18 

Prof. Nilo Lima de Azevedo (CCH). Professores Titulares: Carlos Eduardo de Rezende – 19 

(CBB). Professores Associados: Prof. Thiago Motta Venâncio (CBB); Prof. José Ramon Arica 20 

Chavez (CCT); Prof. Geraldo Márcio Timóteo (CCH); Prof.ª Verusca Moss S. dos Reis 21 

(suplente – CCH). Técnicos Administrativos: Sr. Detony José Calenzani Petri (CCTA); Sr.ª 22 

Rivea Cristina Custódio Rodrigues (CBB); Sr.ª Jailse Vasconcelos Tougeiro (CCT); Sr. 23 

Nelielson M. Pessanha (suplente - CCH). Discentes da Graduação: Sr. Braullio da Paz 24 

Fontes; Sr. André de Araújo Abílio. Discentes da Pós-Graduação: Sr.ª Alessandra Maria da 25 

Silva. Convidados: Sr.ª Maria Beatriz Pessanha Boenchenstein – Secretária Geral – 26 

Secretária ad hoc. Justificaram a ausência: Prof.ª Marina Satika Suzuki e Prof. Antônio Carlos 27 

Gama Rodrigues. Tratou- se da seguinte pauta: Situação atual da Universidade. O Reitor 28 

abriu a reunião dizendo que convocou a reunião extraordinária e ampliada do CONSUNI para 29 

discutir a situação da UENF, a reunião anterior que tratou do mesmo assunto foi bastante 30 

positiva, resultando em ações que informaram a comunidade sobre o que vem ocorrendo na 31 

UENF. Continuou dizendo que da última reunião para agora a situação piorou, chegando a 32 

níveis insustentáveis. As dívidas estão aumentando, continuamos sem verba de custeio, o 33 

corte de luz foi suspenso, mas, a Ampla está recorrendo. Agora, a White Martins notificou que 34 

iria cancelar o contrato a partir de hoje e retirar o equipamento no dia 8, porém, em função 35 

das tratativas realizadas, concordou em aguardar até o próximo dia 13 para cancelar o contrato. 36 
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Esperamos que até lá possamos quitar dívida deste ano com a verba da ALERJ, que já foi 37 

publicada no DOERJ. A SEFAZ não liberou a cota financeira porque ainda não houve o crédito do 38 

recurso, 1 milhão e meio, o que espera que ocorra na próxima semana. Em Macaé houve 39 

problema com a vigilância que, por não estar recebendo não está indo trabalhar, esse problema 40 

também pode acontecer na UENF. A reunião do CONSUNI foi convocada para que possam 41 

debater e conseguir sugestões de ações que permitam avançar em busca de soluções para os 42 

problemas. Ressaltou que depois do CONSUNI que teve a mesma pauta, a UENF conseguiu 43 

apoio de mais de 20 instituições da cidade e das cidades vizinhas e também mais de 15 mil 44 

pessoas assinaram em defesa da UENF. A Defensoria Pública solicitou algumas informações e 45 

entrou com ação para garantir repasse mínimo mensal de 2 milhões e oitocentos mil reais, o ideal 46 

seria repasse de 3 milhões. Continuou dizendo que tem feito várias viagens ao Rio para reuniões 47 

com o Secretário de Ciência e Tecnologia, levando as necessidades da Universidade. No mês 48 

passado participou de reunião onde todas as representações apresentaram as reivindicações que 49 

o Secretário encaminharia para o Governador. Houve reunião com o Governador, com a presença 50 

do Secretário e os Reitores das Universidades públicas. Considerou a reunião desanimadora. O 51 

Governador disse que iria pensar sobre o que foi apresentado pelo Secretário e Reitores sobre a 52 

situação financeira das Universidades e adiantou que o Estado não tem recursos. Na quarta-feira, 53 

dia 01, estava agendada reunião com o Secretário Estadual de Fazenda, Sr. Júlio Bueno mas, na 54 

véspera ligaram para adiar a reunião para a próxima quarta-feira, dia 08. Encerrando sua fala o 55 

Reitor abriu inscrições para pronunciamento. O Prof. Frederico Staggiotti considera que estamos 56 

em uma situação bastante complicada, no CCTA alguns Professores estão preocupados com o 57 

esvaziamento do campus. Sugeriu alterar a estratégia, com a greve ninguém tem comparecido e o 58 

movimento pode deixar de ter efetividade, a ideia seria suspender a greve e intensificar as 59 

mobilizações. Parabenizou a Reitoria pelas ações adotadas, mesmo tendo surtido pouco efeito 60 

com o Governo que alega não ter recursos, lembrou que tem várias outras entidades na mesma 61 

situação. O Reitor argumentou que nas reuniões que teve com as representações de classe 62 

conversou sobre o esvaziamento do campus, a questão de suspender greve depende de 63 

assembleia das categorias, mas, há necessidade de ocupar a Universidade. Para a Sra. Maristela 64 

de Lima Dias subcoordenadora administrativa do SINTUPERJ, o esvaziamento da Universidade é 65 

real, nenhuma das categorias está presente, o mesmo vem acontecendo em outras instituições 66 

que também estão em greve. Considera improdutivo suspender greve sem terem conseguido 67 

alguma coisa, a suspensão ou não da greve será decidida em assembleia, considera importante 68 

intensificar o movimento. O Prof. Raul considera importante discutir a questão de aumentar a 69 

mobilização. Esclareceu que a segurança da UENF está sem receber, sem segurança não tem 70 

como a universidade funcionar, o pessoal da limpeza está trabalhando em dois turnos porque 71 

estão sem vale transporte, que corresponde a aproximadamente 40% do salário. O fornecimento 72 
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de gases pode ser suspenso na próxima semana. O combustível tem sido pago pelos professores 73 

que utilizam os veículos, a luz da Villa foi cortada e religada, por ação na justiça, mas a AMPLA 74 

está recorrendo. Hoje a UENF está funcionado, mas pode deixar de ter condições de 75 

funcionamento de um dia para o outro. Considera importante discutirem estratégias para defesa 76 

da UENF. A Presidente da ADUENF, Profa. Maria Angélica disse que a Universidade 77 

aparentemente está funcionando de maneira normal, considera importante deixar que apareça a 78 

real situação. Não temos condições de continuar funcionando, sugere que a UENF não faça novo 79 

vestibular. O conselheiro Carlos Eduardo Batista de Sousa se manifestou dizendo discordar do 80 

Conselheiro Frederico quanto a mudar a estratégia. Considera que do jeito que está sendo 81 

conduzido o movimento estão conseguindo resultados importantes, como o abaixo assinado e os 82 

apoios das várias Câmaras Municipais e Entidades da região. Concorda quando o Prof. Raul diz 83 

que é necessário intensificar a mobilização, talvez uma estratégia para isso fosse suspender o 84 

próximo vestibular. Tem observado que a UENF está vazia, tanto de corpos físicos, o que é 85 

normal, quanto esvaziamento político, que considera mais grave. Ocupar fisicamente a 86 

Universidade sem uma mobilização política também não seria produtivo. Considera que 87 

suspender a greve agora mais para frente e, em pouco tempo, a UENF entra em colapso. Para a 88 

representante dos pós-graduandos, Sra. Alessandra Maria da Silva, não tem como suspender a 89 

greve, os pós-graduandos, que têm bolsa da FAPERJ estão com atraso de 01 mês no 90 

recebimento das bolsas e os que têm bolsa UENF com 03 meses Não vê como manter os alunos 91 

na Universidade, eles dependem das bolsas para pagar as despesas. A evasão, até mesmo na 92 

pós-graduação já está acontecendo. Ressaltou que existe a promessa de até julho pagarem as 93 

bolsas junto com o salário, é aguardar para ver se vai se concretizar. O Sr. André Abílio, 94 

representante dos discentes de graduação, sugeriu manifestação na ALERJ com representantes 95 

das três categorias da UENF e, se possível com os das outras universidades estaduais. Considera 96 

importante trabalhar com a credibilidade da UENF, em sua opinião, parar a greve agora não seria 97 

uma atitude inteligente e poderia acabar com a credibilidade do movimento. A Sra. Glória Cristina 98 

Lemos manifestou sua angústia quanto a situação da UENF e acredita que a falta de motivação 99 

que está existindo é em consequência da falta de perspectiva, ninguém vê possibilidade de 100 

resolver a situação. O Prof. Passoni apresentou 3 propostas que foram apresentadas: 1) A do 101 

Prof. Frederico, diretor do CCTA – que a posição de cada uma das representações fosse 102 

reavaliada em assembleia, 2) A do Conselheiro André Abílio – comissão do CONSUNI para ir à 103 

ALERJ e 3) A da Profa. Maria Angélica – presidente da ADUENF – suspender o próximo 104 

vestibular. O Prof. Frederico disse que foi mal interpretado, considera que os apoios recebidos 105 

foram importantes mas não está chegando ao Governo. Seria interessante adotarem estratégias 106 

de manifestações que incomodassem. Para ele é preocupante o esvaziamento da Universidade, 107 

pois favorece a estratégia do Governo de enfraquecer o ensino público. Para o Sr. Tiago Miquelito 108 
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é importante pensar em estratégias de médio e longo prazo e não apenas nas questões pontuais. 109 

Propôs abrir a UENF para atividades culturais e técnicas pagas, o que possibilitaria arrecadação 110 

de recursos. O Prof. Passoni considera boa a sugestão de abrir o campus, mas a arrecadação 111 

seria pequena, não cobriria os custos,  e não há como pagar as contas de prestação de serviços 112 

com verba de recursos próprios. Ressaltou que tem trabalhado na questão da autonomia 113 

buscando a implantação do mesmo mecanismo que financia a FAPERJ e as universidades 114 

paulistas. Considera importante o repasse dos recursos em duodécimos, mas mesmo assim não 115 

há garantia de que isso aconteça, a FAPERJ não tem recebido os repasses. O Sr. Paccelli sugeriu 116 

uma reflexão sobre o que está acontecendo com o Governo e com o pessoal da UENF. O 117 

Governo tem priorizado o estado mínimo e internamente nossas representações têm conversado 118 

pouco entre si e a Reitoria com as representações. Considera importante que haja maior 119 

integração entre as representações. Parabenizou o Prof. Frederico pela coragem de propor o fim 120 

da greve e o Reitor pela iniciativa de convocar o CONSUNI para discutir a situação. O Reitor 121 

esclareceu que tem recebidos as representações e, para ele, parece que há pouca comunicação 122 

entre os sindicatos, mas não cabe à Reitoria resolver essa situação, tem observado que a questão 123 

sobre o papel da universidade tem aparecido várias vezes e talvez fosse um ponto importante 124 

para discussão. O Prof. Arnoldo Rocha Façanha sugere que seja feito um movimento de 125 

divulgação da qualidade e importância das pesquisas feitas na UENF, assim, desmistificaria a 126 

ideia que existe da queda da qualidade das pesquisas feitas nas universidades públicas e também 127 

fazer um levantamento de onde estão os nossos egressos. Com isso, daria maior visibilidade da 128 

importância da UENF quando falta, no Brasil, universidades que desenvolvam pesquisas de alta 129 

qualidade no interior. A Sra. Maristela, do SINTUPERJ propôs que levasse a comunidade da 130 

UENF para a porta da ALERJ e começassem a introduzir nas reivindicações também a questão 131 

da autonomia financeira. O Conselheiro Carlos Eduardo de Rezende se manifestou dizendo que a 132 

baixa frequência da comunidade da UENF neste CONSUNI deve ser devido ao pouco tempo que 133 

houve para divulgação, considera importante essa divulgação da situação em sessão aberta do 134 

Conselho. Apresenta como proposta um reunião do Conselho Universitário das três universidades 135 

estaduais, realizada no Rio, isso daria maior impacto na mídia. Apesar de terem criado a UENF no 136 

interior, por razões estratégicas, muitos no Rio não conhecem a Universidade como também o 137 

fato de Campos ser o segundo polo universitário do Estado. Ressaltou que em outras ocasiões já 138 

levaram representantes do CONSUNI à ALERJ, poderiam criar uma comissão com representantes 139 

de cada um dos segmentos. Outra proposta seria uma assembleia coletiva, com as três 140 

representações das três universidades. O Prof. Passoni resumiu as propostas apresentadas 1) 141 

sindicatos e DCE rediscutirem os caminhos do movimento, 2) comissão do CONSUNI para ir à 142 

ALERJ, 3) CONSUNI conjunto das três universidades. O Conselheiro Detony sugeriu como ponto 143 

de pauta para o próximo CONSUNI ampliado a questão da autonomia financeira. A comissão do 144 



     

 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 
 

 

 

CONSUNI para ir à ALERJ ficou composta pelos seguintes conselheiros: 1) Prof. Carlos Eduardo 145 

de Rezende, 2) André de Araújo Abílio, 3) Prof. Frederico Straggiotti Silva, 4) Sra. Rivea Cristina 146 

Custódio Rodrigues, 5) Prof. Olney Vieira da Motta, 6) Prof. Fernando César de Moraes, 7) Prof. 147 

Juraci Aparecido Sampaio, 8) Sra. Jailse Vasconcelos Tougeiro, 9 )Sr. Nelielson M. Pesssanha, 148 

10) Prof. Geraldo Marcio Timóteo,11)  Profa. Verusca Moss dos Reis. Nada mais havendo a tratar 149 

o Reitor encerrou a reunião às onze horas e trinta minutos. 150 
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