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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA 2 

DO COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

 5 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, foi realizada, na sala de 6 

reuniões da Reitoria, às 14 horas e 15 minutos, a quadringentésima nonagésima segunda 7 

reunião ordinária do Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense 8 

Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes conselheiros: Prof. Luis Cesar 9 

Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-10 

Reitora; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. 11 

Olney Vieira da Motta - Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia 12 

Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor 13 

do CCT; Prof. Leonardo Serafim da Silveira – representando o Diretor do CCTA; Prof. 14 

Marcelo Carlos Gantos - Diretor do CCH; Sr.ª Patrícia Gonçalves Magalhães – Diretora 15 

Geral de Administração. Compareceram como convidados: Sr.ª Maria Beatriz Pessanha 16 

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

Prefeitura da UENF; Prof.ª Helena Kiyomi Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. 18 

Pedro Alves Cabral Filho – Cerimonialista da UENF; Sr.ª Daliane da Mata Almeida – 19 

Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Colação de grau; 2- Aprovação das 20 

atas da 489ª, 490ª e da 491ª reuniões; 3- Informes; 4- Assuntos diversos. Passando ao 21 

item 1, foi realizada a colação de grau dos seguintes formandos: Bruna Bernardes de 22 

Castro – Agronomia; Amanda Pereira Vieira - Engenharia Civil; Maria Fernanda 23 

Citrangulo Lutterbach Pereira - Engenharia Civil; Robério Estephaneli Corty Ribeiro - 24 

Engenharia Civil; Vinícius Batista Godoy - Engenharia Civil; Daniela Justen Gorges 25 

Marujo - Licenciatura em Biologia no modo EAD; Heitor Modenese Fraga - Ciências 26 

Biológicas; Gilmar Ferreira Fontes - Licenciatura em Matemática. O Prof. Luis Passoni 27 

parabenizou os formandos. Lamentou o fato de não poderem esperar a cerimônia oficial 28 

para colarem grau com os demais colegas de curso. Disse que eles poderiam ter a 29 

certeza de que a Universidade fez o melhor para oferecer-lhes um ensino de altíssima 30 

qualidade, fato este comprovado nas avaliações do Exame Nacional de Desempenho dos 31 

Estudantes - ENADE. Incentivou aos mesmos que defendam a universidade pública e o 32 

sistema de ensino público brasileiro, dizendo que é o que garante o acesso à educação 33 

superior para um grande contingente de pessoas que de outra maneira não poderiam 34 

cursar uma universidade. Ressaltou que garantir acesso à educação é garantir uma forma 35 

segura e sustentável de ascensão, distribuição de renda e criação de um mundo mais 36 

justo. Disse que esta era uma missão da Universidade, mas que esperava que os 37 

formandos pensassem, além das suas profissões, também no país e no conjunto de 38 

cidadãos que ainda precisam de uma oportunidade para poder ter uma vida mais 39 

confortável e tranquila. Desejou-lhes sucesso na nova empreitada. Passando ao item 2, o 40 

Prof. Luis Passoni colocou em apreciação a minuta da ata 489, sendo aprovada com 41 

uma abstenção, após as retificações sugeridas pelas professoras Rosana Rodrigues e 42 

Kátia Valevski Sales Fernandes. O Prof. Luis Passoni colocou em apreciação a minuta 43 

da ata 490, sendo aprovada com uma abstenção, após as retificações sugeridas pelas 44 
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professoras Rosana Rodrigues e Kátia Valevski Sales Fernandes. O Prof. Luis Passoni 45 

colocou em apreciação a minuta da ata 491, sendo aprovada com uma abstenção, após 46 

as retificações sugeridas pelos professores Marcelo Carlos Gantos e Kátia Valevski Sales 47 

Fernandes. Passando ao item 3, o Prof. Luis Passoni pediu desculpas pela ausência da 48 

Prof.ª Marina explicando que a mesma estava envolvida com as matrículas da segunda 49 

chamada da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada - SISU. Contou que pelo 50 

menos cinquenta por cento das vagas foram completadas na primeira chamada e que 51 

estamos na expectativa de preenchimento das demais. Deu os seguintes informes: i) 52 

estaremos indo ao Rio de Janeiro amanhã, eu, os Pró-Reitores, a Secretária Geral e os 53 

Assessores da Pró-Reitoria de Graduação e Pós-Graduação. Pela manhã, iremos à 54 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – ALERJ, para tratar da transferência 55 

dos servidores da Fundação Estadual Norte Fluminense - FENORTE para a UENF. À 56 

tarde, iremos conversar com o presidente da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à 57 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ para tratar, dentre outros assuntos, do 58 

aumento da velocidade, de 60MB para 300MB, do link de internet da UENF; ii) as Bolsas 59 

em atraso referentes ao mês de novembro/2015 serão pagas amanhã; iii) estamos sem 60 

serviço de telefonia por falta de pagamento; iv) a empresa Águas do Paraíba tem 61 

solicitado o pagamento das contas que estão atrasadas desde o mês de outubro/2015, 62 

também ameaçando o corte dos serviços; v) recebemos no dia 05/02/2016, uma 63 

notificação da AMPLA, empresa de fornecimento de energia, nos dando quinze dias para 64 

a quitação de nossa dívida com a empresa. Encaminhamos cópia da notificação da 65 

AMPLA para o Secretário de Ciência e Tecnologia e estamos insistindo para que o 66 

pagamento seja feito. A Prof.ª Helena disse que seria preciso avisar aos professores que 67 

trabalham com materiais biológicos sobre a possibilidade do corte de energia. A Prof.ª 68 

Rosana salientou que além de avisar a comunidade acadêmica é preciso procurar meios 69 

legais para que continuemos com estes serviços essenciais, apesar da dívida. O Prof. 70 

Luis Passoni informou que a Reitoria lançou uma nota de apoio à FAPERJ, posicionando 71 

a Universidade a favor da manutenção dos dois por cento da arrecadação do Estado para 72 

financiamento da ciência e tecnologia. Esclareceu que se houver o corte de cinquenta por 73 

cento no orçamento da FAPERJ, isto significará também um corte de cinquenta por cento 74 

nos nossos programas de Bolsas. O Prof. Rodrigo comunicou que foi lançado, no meado 75 

do mês de dezembro, o Edital FAPERJ - Programa Pesquisa em Zika, Chikungunya e 76 

Dengue no Estado do Rio de Janeiro – 2015. Disse que este Edital foi dividido em seis 77 

setores e que a UENF está participando em quase trinta e cinco por cento do orçamento 78 

geral de um desses setores. A Prof.ª Rosana lembrou que no ano passado a FAPERJ 79 

lançou um Edital de Apoio Emergencial aos Programas de Pós-Graduação que era para 80 

começar a ser pago no mês de novembro/2015, em função do PROAP/CAPES que não 81 

havia saído, no ano passado, para nenhuma universidade estadual. Esclareceu que parte 82 

do PROAP/CAPES, correspondente a vinte e cinco por cento do valor devido em 2015, foi 83 

depositado em dezembro de 2015 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 84 

Nível Superior - CAPES, mas, a FAPERJ, até o momento, não fez nenhum depósito. 85 

Relatou que passamos o ano de 2015 sem nenhuma verba de apoio aos Programas de 86 

Pós-Graduação do PROAP/CAPES e nem do edital emergencial da FAPERJ. Disse que a 87 

reunião na FAPERJ também será oportuna para sabermos como está esta situação. 88 

http://www.faperj.br/?id=3228.3.0
http://www.faperj.br/?id=3228.3.0
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Disse, com relação ao possível corte orçamentário na FAPERJ, que esta situação é muito 89 

grave, pois significa passarmos três anos, no mínimo, em estado completamente caótico 90 

em termos de ciência e tecnologia em todo o estado do Rio de Janeiro. O Prof. Rodrigo 91 

perguntou o que faltava para que o PROAP/2015 fosse acertado. A Prof.ª Rosana 92 

explicou que em primeiro lugar, o orçamento não foi aberto e, além disso, temos o 93 

problema do depósito da contrapartida da UENF, no valor de R$ 1.210,00 (mil duzentos e 94 

dez reais). Explicou que o Programa de Apoio à Pós-Graduação - PROAP é executado 95 

via convênio entre a CAPES e a UENF, em que a CAPES deposita a parte dela e a UENF 96 

deposita sua contrapartida. Disse que a CAPES está cobrando a contrapartida da UENF 97 

desde o mês de dezembro/2015 e que já encaminhou vários ofícios e fez várias 98 

intervenções junto ao órgão para explicar que a Universidade depende do Governo para o 99 

pagamento da contrapartida. Ressaltou que a CAPES só depositará os R$ 770.000,00 100 

(setecentos e setenta mil reais) restantes quando a UENF depositar a sua contrapartida. 101 

Disse que esta situação já foi apresentada para os deputados que vieram nos visitar e, 102 

inclusive, para o presidente da Comissão de Educação. Disse, ainda, que o documento 103 

que foi encaminhado pela CAPES, já foi entregue pelo Prof. Luis Passoni a vários 104 

representantes de Governo, mas até o momento não recebemos nenhum 105 

posicionamento. O Prof. Luis Passoni informou que a partir do dia 25/02/2016, serão 106 

encerrados os contratos vigentes de locação e manutenção de veículos. Disse que 107 

tivemos que fazer uma adequação nas renovações destes contratos, como parte de um 108 

esforço que fizemos, junto ao Governo do Estado, para tentar evitar contingenciamentos 109 

com o nosso orçamento. Esclareceu que vamos reduzir, de onze para sete, os veículos 110 

locados e de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 111 

a verba para manutenção anual dos veículos. Disse que devido a estas adequações, 112 

houve um atraso nos procedimentos em toda a elaboração do processo que vinha sendo 113 

feito e que por isto vamos passar um período somente com os carros da Instituição e sem 114 

poder fazer manutenção. A Sr. Patrícia disse que a previsão é que esta situação seja 115 

resolvida dentro de vinte a trinta dias. Disse, ainda, que temos também a questão do 116 

carro oficial da Universidade que não poderá mais ser abastecido, de acordo com o 117 

Decreto 45.541 de 11/01/2016. O Prof. Luis Passoni comunicou que a administração já 118 

teve acesso ao quadro de detalhamento de despesas, porém ainda não foi feito nenhum 119 

empenho. Disse que, segundo a Assessora de Orçamento e Planejamento da UENF, na 120 

rubrica salário, foi repetido o mesmo orçamento do ano de 2015 e ainda foram 121 

contingenciados R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais). Relatou que no final do ano 122 

passado, mesmo antes de assumir a gestão, começou a participar de algumas reuniões 123 

em que foram mostrados para o Governo alguns gargalos que havia no nosso orçamento 124 

e o primeiro deles dizia respeito ao salário. Disse que, na ocasião, também foram 125 

mostradas a questão dos contratos terceirizados e a questão das Bolsas de Apoio aos 126 

estudantes cotistas, mas que, apesar disto, o orçamento para este ano traz redução de 127 

recursos para ambos. Passando ao item 4, a Sr.ª Patrícia antecipou algumas questões 128 

que serão discutidas na Gerência de Recursos Humanos – GRH da Universidade. Disse 129 

entender que certos serviços não são de responsabilidade da Diretoria Geral 130 

Administrativa - DGA, como por exemplo, o envio de telegramas aos candidatos na fase 131 

dos concursos. Contou que está pensando numa mudança na rotina de atendimento do 132 



 
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 

 

setor de Recursos Humanos - RH, para que possa haver um ambiente mais propício ao 133 

trabalho. O Prof. Luis Passoni disse que tentaremos resolver a questão do envio dos 134 

telegramas através do Edital. O Prof. Marcelo Gantos relatou que conversou com o 135 

Prefeito do Campus a respeito de dois vigilantes que atuavam em seu Centro e foram 136 

demitidos pela empresa responsável. Contou que estes vigilantes prestavam seus 137 

serviços com competência e gentileza. Disse achar que a Universidade deveria ter 138 

alguma influência na hora da empresa tomar uma providência como esta, de demissão de 139 

funcionário. A Prof.ª Kátia comunicou que temos uma licença válida, até dia 23/06/2016, 140 

para a compra dos produtos controlados pela Polícia Federal. Relatou que estamos com 141 

a atualização dos dados, relativa à compra dos agentes químicos, em atraso desde o ano 142 

de 2009. Lembrou que houve uma tentativa, no ano de 2011, de se atualizar tais dados, 143 

mas que apenas o Centro de Biociências e Biotecnologia - CBB e o Centro de Ciência e 144 

Tecnologia Agropecuárias – CCTA avançaram neste propósito. Disse, ainda, que há um 145 

auto de infração do exército, ao qual ainda não teve acesso, mas que se encontra na 146 

Prefeitura do Campus, que traz uma série de exigências que a Universidade precisa se 147 

adequar. Ressaltou que é preciso que cada Centro busque fazer a coleta dos dados, 148 

desde o ano de 2009, para que o sistema possa ser atualizado. Disse que é preciso 149 

resgatar estes dados porque, senão, a partir do mês de julho do corrente ano não será 150 

mais possível fazer a compra destes produtos. O Prof. Luis Passoni disse que ficava o 151 

apelo e pediu ao Sr. Rogério que providenciasse o auto de infração do exército para a 152 

Prof.ª Kátia. A Prof.ª Rosana relatou que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 153 

fez uma solicitação aos Diretores de Centro para que informassem onde estão 154 

localizadas suas salas de vídeo conferência e as salas que possuem sinal Wi-fi. Disse 155 

que recebeu uma mensagem do representante dos estudantes da Câmara de Pesquisa e 156 

Pós-Graduação - CPPG que relata que teses desenvolvidas pela UENF estão sendo 157 

jogadas no lixo. Lembrou que regimentalmente o aluno tem que entregar oito cópias de 158 

sua tese à Universidade. Disse que a CPPG está discutindo esta questão regimental com 159 

celeridade. Sugeriu que, enquanto não acontece uma mudança regimental, estas teses 160 

sejam doadas para as bibliotecas. O Sr. Rogério agradeceu aos professores: Manuel 161 

Molina, Rosana, Rodrigo e Frederico pela ajuda que têm dado à Prefeitura do Campus. O 162 

Prof. Marcelo Gantos relatou que em seu Centro há uma obra de grande porte e uma 163 

obra pequena que estão inacabadas. Disse que surgiu a discussão sobre a origem destas 164 

obras que, pelo visto, foram financiadas pela FAPERJ. Informou que a Direção de Centro 165 

assumirá alguns custos, pois a ideia é fechar alguns espaços para uso. Pediu alguns 166 

esclarecimentos sobre o projeto destas obras. O Prof. Luis Passoni explicou que tendo o 167 

recurso, a Prefeitura do Campus acompanha as obras e sai o pagamento. Disse que está 168 

sendo feita mais uma medição para gerar PD. Disse, ainda, que a empresa pediu um 169 

aditivo de valor para renovar o contrato, mas o dinheiro existe e a obra será terminada. O 170 

Prof. Marcelo Gantos indagou sobre o uso do espaço do Centro de Ciências do Homem 171 

– CCH pela empresa que presta serviços de xerox à Universidade. A Sr. Patrícia 172 

informou que o contrato com a empresa de xerox havia sido renovado. O Prof. Marcelo 173 

Gantos perguntou por que a renovação deste contrato não passou pela direção do 174 

Centro. A Sr.ª Patrícia disse que este procedimento já era de praxe, mas que caberia ao 175 

Diretor do Centro sinalizar, para que numa próxima situação esta decisão passe pela 176 
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direção. O Prof. Marcelo Gantos disse que gostaria de uma cópia do contrato para que 177 

possa realizar uma conversa sobre este assunto em seu Centro. A Sr.ª Patrícia informou 178 

que estes processos ficam no setor de contratos da Universidade. O Prof. Luis Passoni 179 

sugeriu ao Prof. Marcelo Gantos que fizesse uma solicitação por escrito ao setor 180 

responsável. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Luis Passoni agradeceu a todos e 181 

encerrou a reunião às 16 horas e 25 minutos. 182 

 183 
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         Prof. Luis Cesar Passoni                                                Daliane da Mata Almeida 188 

                       Reitor                                                                        Secretária ad hoc 189 


