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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

 5 

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

reuniões da reitoria, às 14 horas e 10 minutos, a quadringentésima nonagésima quinta 7 

reunião ordinária do Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte 8 

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

Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-10 

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

Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 12 

Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Rodrigo 13 

Tavares Nogueira – Diretor do CCT, Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do 14 

CCTA; Prof. Marcelo C. Gantos – Diretor do CCH; Sr.ª Patrícia Gonçalves Magalhães – 15 

Diretora Geral de Administração; Compareceram como convidados: Prof. Raul Ernesto 16 

Lopes Palacio – Chefe de Gabinete; Sr.ª Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein – 17 

Secretária Geral; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da Agência de Inovação; 18 

Sr. André Rangel Matos – Diretor de Informação e Comunicação; Prof.ª Helena Kiyomi 19 

Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário. Foi tratada a seguinte pauta: 01. Colação de 20 

Grau; 02. Aprovação da ata da 493ª reunião; 03. Informes; 04. Situação atual da 21 

Universidade; 05. Avaliação Institucional. Modelo do CCTA. 06. Assuntos diversos. Item 22 

01 – Colação de grau - O Prof. Luis Passoni fez a abertura da cerimônia de Colação de 23 

Grau e após o juramento dos formandos impôs os respectivos graus a: Sávio da Silveira 24 

Januário – Engenheiro de Exploração e Produção de Petróleo, Izabel Helena dos Santos 25 

Cruz Azevedo e Monique da Silva Rosa de Quiroz - Licenciadas em Ciências Biológicas, 26 

que também fizeram o juramento de biólogo,  Lucas Rangel de Oliveira, Nathalia 27 

Nascimento de Freitas e Vanessa Lamim Lovatel – Médicos Veterinários. No 28 

pronunciamento de encerramento da cerimônia o Reitor lembrou que a UENF está entre 29 

as melhores universidades públicas do país, segundo avaliação do MEC e ressaltou a 30 

importância da participação dos alunos no ENADE. Falou das dificuldades que as 31 

universidades públicas estão passando, do compromisso com a profissão escolhida que 32 

deve ser exercida com ética. Passando ao item 02. Aprovação da ata da 493ª reunião – 33 

aprovada por unanimidade. 03. Informes – O Reitor informou que durante o CONSUNI de 34 

sexta-feira, dia 18, foi informado que haveria a suspensão dos serviços de limpeza, mas 35 
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que na segunda-feira os funcionários passaram a trabalhar em regime de revezamento. 36 

Informou também, que a “Águas do Paraíba” enviou notificação sobre corte de água, para 37 

a próxima semana e várias negociações foram feitas no sentido de evitar o corte, mas 38 

caso não consigam mais prazo para pagamento, enviarão um informe sobre o corte. O Sr. 39 

Rogério informou que, se houver corte no fornecimento de água, o que tem nas cisternas 40 

dará para 03 dias.  O Prof. Frederico sugeriu que entrassem com mandado de segurança 41 

determinando a religação da água. A Sr.ª Patrícia informou que a White Martins encerrou 42 

na última sexta-feira o fornecimento dos gases e que só serão fornecidos dois deles. O 43 

Prof. Rodrigo informou que o CCT está fazendo relatório do impacto que será causado, 44 

caso ocorra a suspensão dos serviços. Sugeriu, acatando documento do CONCEN do 45 

CCT, que seja utilizada a expressão “suspensão temporária dos trabalhos da 46 

Universidade” e não “fechamento da Universidade”, como tem sido falado, pois isto está 47 

gerando muita confusão. A Srª. Patrícia concordou com a sugestão e continuou dizendo 48 

que tem havido muito questionamento em relação a isso, tendo havido comentário que o 49 

CONSUNI havia pedido o fechamento da Universidade. Para o Sr. André esse tipo de 50 

notícia pode marcar negativamente a Universidade, dificultando a vinda de 51 

pesquisadores. Considera que depois será difícil recuperar a imagem e trazer novos 52 

investidores e que poderá haver dificuldade também em relação a pessoal técnico, pois 53 

deixará de ser atrativo fazer concurso para a UENF. A Profa. Kátia se manifestou dizendo 54 

que houve intensa discussão no CONSUNI e todos concordaram com o encaminhamento 55 

que seria dado; para ela o que acontece é que muitos não foram à reunião e opinam sem 56 

saber o que foi discutido. Afirmou que é a favor da verdade acima de tudo e que 57 

considera importante revelar a situação real da Universidade. A preocupação principal 58 

deve ser salvar a UENF, depois recuperar a imagem. Diz que todos tem que estar atentos 59 

ao uso político da situação; existe um movimento oportunista que está se aproveitando 60 

desse momento delicado. No CONSUNI ficou decidido buscar ajuda externa e divulgar a 61 

situação, a questão de distorcerem-se os fatos, em especial na imprensa, é um risco que 62 

sempre existe. O Prof. Rodrigo sugeriu que houvesse cuidado ao se elaborarem notas 63 

sobre a situação da Universidade para não passar uma imagem errada. O Prof. Raul leu 64 

a lista dos jornais e canais de TV que noticiaram a situação da UENF e a entrevista com o 65 

Reitor. Considera obrigação comunicar o que está acontecendo e reconhece que é uma 66 

situação complicada, pois existe o risco real de fechamento da UENF, mesmo que 67 

temporário. Continuou dizendo que, de maneira geral, tem notado a preocupação das 68 

pessoas com a situação da Universidade. Considera que a coletiva à imprensa foi muito 69 
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boa e que a divulgação das informações sobre a situação foi uma decisão acertada, pois 70 

deu oportunidade a quem estava presente de perguntar e esclarecer as dúvidas que 71 

pudesse haver. Reafirmou que a Reitoria está trabalhando no sentido de não ter que 72 

fechar a UENF, acredita que o que está assustando é a nova política adotada de dizer a 73 

situação real da Universidade. O Reitor esclareceu que não foi sugestão do CONSUNI 74 

fechar a Universidade; se fechar, vai ser em consequência de faltas de condições de 75 

trabalho. O Sr. André questionou que, se houver o fechamento, como ficaria a questão 76 

dos pagamentos dos servidores. O Reitor esclareceu que a frequência deverá ser 77 

mantida e com assinatura do ponto. A Sra. Patrícia informou que ainda não foi feita a 78 

liberação da cota financeira, prevista para março. Mesmo que isso ocorra não haverá 79 

pagamento de fornecedores. O Prof. Olney disse que tem recebido apoio de várias 80 

pessoas da comunidade, alguns clubes de serviço estão dispostos a ajudar fazendo até 81 

campanha para arrecadação de fundos para a UENF. A Profa. Helena considera 82 

importante esclarecer sobre a autonomia financeira, pois muitas pessoas não sabem 83 

quais os procedimentos para efetuar os pagamentos. O Prof. Rodrigo relatou a 84 

dificuldade dos professores de Macaé para vir participar de reuniões. O Sr. Rogério 85 

esclareceu que a Petrobrás suspendeu o abastecimento de combustível no Estado e a 86 

UENF está sem carros. Acrescenta que ainda não houve a licitação para aluguel de 87 

veículos. O Prof. Marcelo manifestou solidariedade com a posição do Reitor; considera 88 

uma posição sensata e concorda que é importante esclarecer a situação a Universidade. 89 

Diz que se houver necessidade, que se faça o ajuste da linguagem, mas o objetivo foi 90 

alcançado. Ainda com a palavra, o Prof. Marcelo diz que a questão do fechamento é uma 91 

metáfora, que se ocorrer é importante a ocupação da Universidade pela comunidade 92 

interna e externa para discutir e chamar a atenção sobre a situação. Se não tiver água, 93 

suspender as atividades na segunda-feira e chamar todos para que se mantenham 94 

mobilizados, criando um calendário de mobilização. Continuou dizendo que por causa da 95 

greve dos funcionários está tendo dificuldade em algumas atividades. Manifestou 96 

solidariedade, mas não nos termos exigidos, pois com a greve alguns documentos, como 97 

o “nada consta” para as defesas não está sendo emitido. A Profa. Teresa se manifestou 98 

dizendo considerar importante a mobilização em defesa da Universidade. A decisão do 99 

CONSUNI foi pela manifestação de parar, mesmo temporariamente, caso não haja 100 

condições de trabalho. Se chegarmos ao ponto de precisar parar não é para abandonar a 101 

UENF, deixar vazia, e sim, manter mobilização em defesa da Universidade. Ressaltou 102 

que sempre haverá quem distorça os fatos, lembrou que a situação difícil da Universidade 103 
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é antiga, mas era escamoteada. Ressaltou que agora, depois de muito tempo, está vendo 104 

uma mobilização, só vista na época da greve da autonomia. Continuou dizendo que 105 

espera que outros Centros tenham a mesma postura do CCH e mantenham o CONCEN 106 

em convocação permanente e não como o CCT que está preocupado com o termo 107 

usado, a ponto de pedir a substituição da palavra “fechar” por “suspender as atividades”. 108 

O Prof. Passoni falou que na próxima segunda, dia 28, terá uma reunião com os 109 

estudantes, por entender a importância de esclarecer que a UENF, se fechar, não será 110 

para sempre, não acabará e sim, as atividades serão suspensas até que a situação seja 111 

resolvida. Continuou dizendo que não tem acesso aos dados da arrecadação, pelo que 112 

tem lido parece que a arrecadação só é suficiente para pagar os salários. Acredita que se 113 

não tiver cota financeira para pagar pelo menos uma conta de algum prestador de serviço 114 

vai ser difícil continuar com as atividades. O Prof. Frederico perguntou se a Comissão de 115 

Educação da ALERJ tem conhecimento da nossa situação. O Reitor informou que sim, 116 

mas, no momento, estão concentrados no problema da redução da cota da FAPERJ. A 117 

Profa. Rosana sugeriu algumas ações para tentar solucionar os problemas: a) ações para 118 

evitar o corte de água; b) buscar uma maneira de abastecer emergencialmente; c) acionar 119 

o Governo e o Jurídico. O Prof. Marcelo sugeriu que fosse declarado estado de 120 

emergência e que se criasse um escritório de crise. A Sra. Patrícia ressaltou a 121 

importância de sermos pragmáticos e ajustar o discurso; a estratégia foi boa, deu 122 

visibilidade aos problemas e há necessidade de adotar medidas para situações 123 

emergenciais.  O Prof. Passoni considerou que próximo item da pauta, Situação atual da 124 

Universidade já havia sido abordado, solicitou autorização para incluir na pauta o item 125 

sobre o levantamento da PROEX sobre a distribuição das Bolsas de Apoio 126 

Acadêmico e, em sendo aprovada esta inclusão, a apresentação fosse feita antes do 127 

item 5 porque o Prof. Olney tem uma consulta médica. Foi autorizada a inclusão do item e 128 

a inversão da pauta. O Prof. Olney apresentou o levantamento feito sobre a situação da 129 

distribuição das bolsas de apoio acadêmico, por setores (anexo). Esclareceu que os 130 

alunos que entraram agora estão suprindo setores que estavam sem bolsista. Hoje 131 

algumas bolsas estão ociosas, a sugestão é reduzir o número de bolsas e aumentar o 132 

valor fazendo com que se tornem mais atrativas. Considera importante que seja feita a 133 

reavaliação do número de bolsistas em cada setor para ver se há necessidade de manter 134 

como está hoje. O Prof. Marcelo considera importante o remanejamento financeiro para 135 

permitir o reajuste das bolsas; outro ponto que destacou como importante é alterar ou 136 

resgatar o conceito da bolsa de Apoio Acadêmico, já que alguns desses bolsistas estão 137 
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desenvolvendo atividades que não estão previstas nesse tipo de bolsa. As atribuições 138 

deverão ser bem claras. 4. Situação atual da Universidade – já tratado no item 3. 05. 139 

Avaliação Institucional. Modelo do CCTA – O Prof. Frederico apresentou o modelo do 140 

CCTA (anexo); o Reitor sugeriu que os Diretores se reunissem para unificar a avaliação, 141 

levando em conta as especificidades de cada Centro. O Prof. Marcelo questionou se 142 

algumas informações estariam disponíveis na Plataforma Sucupira. A Profa. Rosana 143 

esclareceu que a Plataforma não gera relatórios em gráficos. É uma boa ferramenta para 144 

os Programas de Pós-Graduação, mas não para os Centros. O Prof. Rodrigo sugeriu usar 145 

o modelo do CBB e os Diretores se reunirem para fazer uma proposta unificada.  06. 146 

Assuntos diversos – A Profa. Marina manifestou sua preocupação em relação aos 147 

bolsistas de apoio ao ensino, cujo contrato é de quatro meses e, em função da greve, o 148 

tempo do contrato está correndo sem que estejam dando aula. Não sabe como proceder, 149 

pois se suspende a bolsa, poderia prejudicar quem está contando com o pagamento; se 150 

não suspender, daqui a quatro meses termina a bolsa e as aulas não foram dadas. O 151 

Prof. Passoni sugeriu que se fizesse o levantamento de quantos bolsistas de apoio ao 152 

ensino estão dando aula e fossem suspensas as bolsas dos que não estão prestando o 153 

serviço e mantidas as de quem está. A Profa. Marina solicitou a colaboração dos 154 

Diretores para o levantamento e para isso será enviado documento aos Diretores. O Prof. 155 

Rodrigo informou que conseguiu o PDI da UNICAMP para 2016 e sugeriu uma comissão 156 

para unificar as propostas dos centros para o PDI. Nada mais havendo a tratar o Reitor 157 

encerrou a reunião às dezesseis horas e quinze minutos, da qual eu, Maria Beatriz 158 

Pessanha Boeschenstein, lavrei e transcrevi a ata.  159 
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