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 1 

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 3 

DARCY RIBEIRO – UENF 4 

 5 

Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, foi realizada, na sala de reuniões da 6 

Reitoria, às 14 horas e 10 minutos, a quadringentésima octogésima nona reunião ordinária do 7 

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

com as presenças dos seguintes conselheiros: Prof. Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu 9 

a reunião; Prof.ª Marina Satika Suzuki - Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Rosana Rodrigues 10 

– Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta - Pró-Reitor de 11 

Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; 12 

Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – 13 

Diretor do CCTA; Prof. Marcelo Carlos Gantos - Diretor do CCH; Sr.ª Patrícia Gonçalves 14 

Magalhães – Diretora Geral de Administração. Compareceram como convidados: Prof. Raul 15 

Ernesto Lopes Palacio – Chefe de Gabinete; Sr.ª Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein – 16 

Secretária Geral; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF; 17 

Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da Agência de Inovação; Sr. André Rangel 18 

Matos – Diretor de Informação e Comunicação; Prof.ª Helena Kiyomi Hokamura – Chefe do 19 

Hospital Veterinário; Sr.ª Daliane da Mata Almeida – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte 20 

pauta: 1- Informes; 2- Nomeação dos representantes do PIBIC; 3- Procedimentos para a 21 

implementação de uma Política Institucional para a solicitação de recursos para as Agências 22 

de Fomento; 4- Unidade de Experimentação Animal; 5- Assuntos diversos. Passando ao item 23 

1, o Reitor deu os seguintes informes: i) a Prof.ª Helena é a nova Chefe do Hospital 24 

Veterinário; ii) estivemos reunidos com os professores do LENEP/Macaé e estamos evoluindo 25 

na questão do campus avançado; iii) estamos com a intenção de gravar as próximas reuniões 26 

dos Colegiados; iv) tivemos reunião com o Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e 27 

Informação – SECTI, que falou basicamente sobre os cortes do orçamento. Esclarecemos ao 28 

Secretário que temos trabalhado no nosso limite e que qualquer diminuição de custos por 29 

adequação de contrato implicaria em precarização dos serviços; v) com relação aos 30 

terceirizados do Restaurante Universitário, estamos tentando fazer um termo aditivo para 31 

renovação do contrato por mais um ano. A Sr.ª Patrícia comunicou que as folhas de 32 

frequência dos bolsistas ainda não foram entregues devido a problemas no link que emite as 33 

mesmas. O Prof. Rodrigo, com relação aos cortes orçamentários do Governo, lembrou que 34 

em 2014, a Universidade passou por um período difícil no tocante ao fornecimento de gases. 35 

O Reitor disse que argumentamos caso a caso com o Secretário e que aparentemente a 36 

questão do fornecimento de gases está garantida no orçamento deste ano. O Prof. Olney 37 

disse que a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários pretende fazer um 38 

recadastramento dos bolsistas e que está esperando os servidores retornarem das férias para 39 

começar os trabalhos. A Prof.ª Rosana informou que na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-40 

Graduação - PROPPG, o recadastramento dos bolsistas de pós-graduação começará em 41 

Março. Passando ao item 2, que trata da nomeação dos representantes do Programa 42 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC, o Reitor passou a palavra à Pró-Reitora 43 

de Pesquisa e Pós-Graduação. A Prof.ª Rosana explicou que sugeriu esse tema para pauta 44 

para que os Diretores de Centro pudessem ser informados de que os nomes dos 45 

Coordenadores do Comitê Interno do PIBIC devem ser indicados pelos Centros. Explicou que 46 
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os Coordenadores do PIBIC nos Centros são cargos de confiança dos Diretores, e solicitou 47 

que a indicação fosse feita com base nos critérios exigidos e divulgados pelo CNPq, que 48 

foram lidos pela Prof.ª Rosana e afirmam que o comitê institucional interno do PIBIC deve ser 49 

constituído por pesquisadores “preferencialmente com bolsa de produtividade em pesquisa do 50 

CNPq”. Solicitou que os Diretores procurassem fazer uma mescla entre pesquisadores jovens 51 

com outros mais experientes. O Prof. Rodrigo perguntou até quando deveria ser 52 

encaminhada a indicação. A Prof.ª Rosana disse que gostaria que as indicações fossem 53 

encaminhadas o quanto antes possível. Disse, também, que enviaria uma correspondência 54 

interna aos Diretores de Centro ressalvando a importância do perfil do indicado a 55 

representante. Passando ao item 3, que trata de procedimentos para a implementação de 56 

uma Política Institucional para a solicitação de recursos para as Agências de Fomento, o 57 

Reitor disse que a ideia básica é fazer um controle de quantos projetos de fomento há na 58 

Universidade e o quanto de recurso é captado. Disse, ainda, que seria importante termos esta 59 

informação. Ressaltou que as atividades de pesquisa realizadas na Instituição e a 60 

infraestrutura para as mesmas são adquiridas com recursos de projetos. Disse que a proposta 61 

é centralizar as assinaturas dos Termos de Outorga na PROPPG.  A Prof.ª Rosana disse que 62 

atualmente não existe uma organização institucional no que tange à assinatura dos termos de 63 

outorga, que são assinados às vezes pelos Chefes, outras pelos Diretores de Centro e em 64 

outros casos pelo Pró-Reitor. Explicou que isso dificulta o levantamento e a divulgação das 65 

informações sobre a captação de recursos pelos professores e que esses dados são 66 

importantes para a gestão da pesquisa na UENF. Explicou que a intenção é a PROPPG 67 

realizar essa tarefa de organização dos dados, a partir da assinatura dos termos na Pró-68 

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e poder repassar informações detalhadas não 69 

somente aos Centros, mas também à Reitoria. O Prof. Rodrigo indagou se os demais 70 

procedimentos continuariam os mesmos. A Prof.ª Rosana disse que sim. Disse, ainda, que a 71 

PROPPG fará uma triagem na documentação para evitar que a mesma seja encaminhada à 72 

FAPERJ com alguma pendência. A Prof.ª Kátia mostrou preocupação quanto ao risco de um 73 

professor encaminhar o seu projeto diretamente à PROPPG, sem dar ciência ao Centro, e 74 

quanto ao retorno das informações obtidas pela PROPPG ao Centro. O Prof. Raul esclareceu 75 

que a autonomia dos laboratórios será mantida. Disse que o intuito é deixar a Prof.ª Rosana 76 

como representante da Universidade para assinatura dos Termos de Outorga, pois assim 77 

será possível fazer uma coleta de dados e dar um fluxo a estas informações. O Prof. José 78 

Frederico disse gostar da ideia. O Prof. Marcelo manifestou-se favorável à iniciativa. O 79 

Reitor disse que a Reitoria buscará todos os Termos de Outorga para serem assinados pela 80 

Prof.ª Rosana. Passando ao item 4, o Reitor explicou que a Unidade de Experimentação 81 

Animal – UEA é uma unidade intercentro, localizada ao lado do Hospital Veterinário, que está 82 

em funcionamento, porém não está vinculada a nenhuma unidade administrativa. Disse que o 83 

tema estava sendo colocado em discussão no intuito de se achar uma solução para vinculá-la 84 

e institucionalizá-la. A Prof.ª Helena esclareceu que a UEA não é uma unidade de 85 

atendimento de rotina, por isto não está vinculada ao Hospital Veterinário. Disse que é uma 86 

unidade que envolve equipamentos multiusuários, mas que alguns docentes não conseguem 87 

usá-los. Sugeriu que se pensasse em um comitê gestor. A Prof.ª Kátia disse que tem se 88 

tentado a elaboração de um regimento para a utilização dos equipamentos multiusuários, mas 89 

que o maior entrave está na questão da falta de verba para uso e manutenção dos mesmos. 90 

Considerou ainda que outras unidades, que hoje funcionam dentro da Instituição sem 91 

vinculação clara a algum Órgão formalmente reconhecido dentro do Organograma 92 
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Institucional, também deverão fazer parte da preocupação deste Colegiado em algum 93 

momento futuro. O Reitor disse que solicitaria aos Diretores de Centro do CBB, CCT e CCTA 94 

e também à Chefe do Hospital Veterinário que indicassem um representante para a 95 

composição de uma comissão que, num primeiro momento, estudará o caso e proporá um 96 

regimento que servirá de base para a criação de um eventual comitê gestor. Passando ao 97 

item 5, o Reitor relatou a grande dificuldade que a administração tem tido na composição das 98 

Comissões de Sindicância. Disse que há um número grande de sindicâncias que devem ser 99 

abertas. Relatou que temos tido grandes dificuldades nas sindicâncias que tratam de 100 

assuntos mais delicados, pois normalmente não são conclusivas. Disse que foram 101 

observados problemas no manual do sindicante que têm levado as comissões a erros, mas 102 

que a gestão anterior já encaminhou o manual à Assessoria Jurídica da UENF, que dará uma 103 

atenção especial ao mesmo. Disse ainda que a nova gestão fará um treinamento com 104 

aqueles que forem indicados a compor uma Comissão de Sindicância. Relatou que além da 105 

dificuldade com a composição das Comissões de Sindicância há também a questão da 106 

Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, que deve ser muito bem instruída e 107 

atualizada. Pediu aos Diretores de Centro que sugiram nomes para composição das 108 

Comissões de Sindicância e de Inquérito. Ressaltou que a Comissão de Sindicância é 109 

composta por três membros e dura até a conclusão dos trabalhos, já a Comissão Permanente 110 

de Inquérito Administrativo, é composta por oito membros e tem um prazo de vigência 111 

determinado. Disse que preocupa a questão dos servidores que têm se negado a participar 112 

das comissões, pois a mesma é uma peça muito importante na burocracia estatal. O Prof. 113 

Rodrigo solicitou que toda demanda de funcionários, alunos ou professores seja resolvida 114 

seguindo a seguinte tramitação: Chefia de Laboratório; Diretoria de Centro e Reitoria, pois o 115 

que tem se percebido é que, na prática, por exemplo, muitos professores têm se reportado 116 

diretamente à Gerência de Recursos Humanos da UENF sem que a Chefia de Laboratório ou 117 

de Centro tome ciência. O Reitor disse que é possível ser acordado que, caso isto ocorra, o 118 

documento retorne ao Laboratório ou Centro. O Prof. Rodrigo trouxe para apreciação do 119 

Colegiado, a pedido do servidor Sr. Antônio Luiz Ayres, uma carta datada de 11/01/2016, com 120 

questionamentos referentes à contratação de fundações privadas para a gestão de convênios 121 

firmados pela UENF e entidades privadas ou estatais sem licitação. Distribuiu cópias do 122 

documento aos membros e fez a leitura do mesmo. A Prof.ª Helena relatou que o Hospital 123 

Veterinário se utiliza deste tipo de convênio com a Fundação Norte Fluminense de 124 

Desenvolvimento Regional -  FUNDENOR, pois não há meios de atendimento sem uma 125 

cobrança de taxa de reposição. Disse, ainda, que a questão da arrecadação já foi denunciada 126 

ao Ministério Público, que investigou o fato e o arquivou, pois verificou que tudo estava dentro 127 

das bases legais. O Reitor disse que iria analisar o documento apresentado com atenção. O 128 

Sr. Rogério relatou que tem tido dificuldades na realização de obras ou serviços que 129 

envolvam mais de um Laboratório ou Centro, pois não tem havido concordância entre os 130 

professores. Citou como exemplo as obras para instalação dos aparelhos de ar condicionado 131 

e rede elétrica. O Sr. André salientou que esta questão vai além da concordância ou não dos 132 

professores envolvidos, disse que falta uma determinação específica e uma discussão mais 133 

abrangente para que tenhamos uma melhor frequência nos serviços solicitados à Prefeitura 134 

do Campus e à Diretoria de Informação e Comunicação – DIC. O Prof. Raul disse que tem 135 

que ser feito um levantamento dos prédios que precisarão passar por estas intervenções e a 136 

definição dos lugares para a passagem das tubulações. Ressaltou que precisamos de 137 

cooperação, bom senso e planejamento. O Reitor pediu ao Sr. Rogério que, neste primeiro 138 



 
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 

 

momento, busque junto aos Diretores de Centro uma solução. O Prof. José Frederico 139 

perguntou se houve descontinuidade do Programa Estadual de Integração na Segurança - 140 

PROEIS no Colégio Agrícola Antônio Sarlo. O Reitor disse que o Governo do Estado não 141 

está fazendo o repasse de verba para o PROEIS, mas mesmo assim tem que haver dois 142 

Policiais Militares, 24 horas/dia, no Colégio Agrícola. A Prof.ª Helena perguntou se haveria 143 

possibilidade de colocar mais um segurança patrimonial no Hospital Veterinário. O Sr. 144 

Rogério pediu a Prof. ª Helena que encaminhasse uma correspondência interna  à Prefeitura 145 

do Campus indicando o local e o período. Nada mais havendo a tratar, o Reitor agradeceu a 146 

todos e encerrou a reunião às 16 horas e 50 minutos. 147 
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 152 

          Prof. Luis Cesar Passoni                                              Daliane da Mata Almeida 153 

                       Reitor                                                                      Secretária ad hoc 154 


