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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

 5 

Aos vinte e nove 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 sexta 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 Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Rosana 11 

Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta -  12 

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – 13 

Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. José Frederico 14 

Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Profª. Eliana Crispim França Luquetti – representando o 15 

Diretor do CCH; Sr.ª Patrícia Gonçalves Magalhães – Diretora Geral de Administração. 16 

Compareceram como convidados: Prof. Raul Ernesto Lopes Palacio – Chefe de Gabinete; 17 

Sr.ª Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein – Secretária Geral; Sr. Rogério Almeida 18 

Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – 19 

Diretor da Agência de Inovação; Sr. André Rangel Matos – Diretor de Informação e 20 

Comunicação; Prof.ª Helena Kiyomi Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Sr.ª Tânia 21 

Virgínia de Souza e Silva -  Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação 22 

da ata da 494ª reunião; 2- Acompanhamento da Situação Atual da Universidade. O Prof. 23 

Luis Passoni agradece a presença de todos e inicia a reunião colocando em apreciação a 24 

minuta da ata da quadringentésima nonagésima quarta reunião do COLEX, sendo 25 

aprovada com duas abstenções. Passando ao segundo item: Acompanhamento da 26 

Situação atual da Universidade, o Prof. Luis Passoni fala a respeito da dívida com a 27 

empresa Águas do Paraíba e pergunta ao Sr. Rogério como está a situação dos poços da 28 

Universidade. O Sr. Rogério responde que a Universidade possui quatro poços, mas que 29 

todos são de águas contaminadas e que poderiam ser utilizados apenas em casos de 30 

emergência, como por exemplo, salvar vida de algum animal. O Prof. Luis Passoni 31 

informa que recebeu um ofício da empresa Águas do Paraíba, onde a mesma dá o prazo 32 

de cinco dias corridos de prazo para que a Universidade faça o pagamento dos débitos 33 

que tem com ela. O Prof. Luis Passoni diz que a ASJUR está preparando um mandado de 34 

segurança e que na reunião de amanhã com a SECTI, falará sobre o assunto.  O 35 
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Colegiado discute sobre o assunto e traça um plano de contenção, para ser posto em 36 

prática, caso o corte de água se consume: 1) mandado de segurança; 2) reunião na 37 

SECTI; 3) racionamento. O Colegiado define como será o racionamento e concluem pelas 38 

seguintes medidas: 1) fechamento de metade dos banheiros; 2) oferecimento de água de 39 

poço aos animais; 3) suspensão de todo procedimento que exija o uso intensivo de água; 40 

4) monitoramento da caixa d’água para suspensão das atividades. Na sequência o 41 

Colegiado define quais atividades seriam interrompidas: 1) aulas; 2) restaurante 42 

universitário; 3) redução do horário administrativo para seis horas. O Colegiado conclui 43 

que a Comunidade Universitária deve ser alertada para o risco de corte da água, a fim de 44 

que possam se prevenir. O Prof. Luis Passoni fala que o anúncio poderá ser feito por 45 

etapas e a princípio informar sobre a possibilidade de racionamento. O Prof. Raul diz que 46 

continuarão a negociar com a empresa, tentando ganhar mais prazo. O Prof. Luis Passoni 47 

informa que esteve presente na Reitoria, no dia de ontem, o deputado Papinha, que disse 48 

que passaria o problema para o governador e recebeu da Reitoria a relação das dívidas 49 

da UENF. O deputado foi informado que a UENF precisaria de, no mínimo, oitocentos mil 50 

reais para amenizar as contas. O Prof. Luis Passoni informa que também estiveram com 51 

o deputado Pudim e que na oportunidade foi apresentada ao deputado a ideia de que o 52 

orçamento da UENF fosse pago através de duodécimo. Diz que o deputado abraçou a 53 

ideia, dizendo que faria um projeto de lei para isso. O Prof. Luis Passoni diz ao Colegiado 54 

que não tem mais informações e pergunta se alguém teria. O Prof. Frederico diz que a 55 

bibliotecária do CCTA está doente e se preocupa com os “nada consta” a serem emitidos, 56 

pois a UENF só conta com um bibliotecário atualmente. A Srª Patrícia menciona o caso 57 

da servidora que é responsável pela biblioteca do CCT, que é bibliotecária por formação, 58 

mas na UENF não possui o cargo. Alerta que poderão ter problemas, caso o conselho da 59 

classe venha aqui. Sugere uma parceria da biblioteca do CCH com a do CCTA. Os 60 

professores Frederico e Eliana conversam e resolvem sobre o apoio da biblioteca do CCH 61 

a do CCTA. O Prof. Frederico informa que dos onze Laboratórios do seu Centro, apenas 62 

quatro entregaram o documento solicitado no CONSUNI sobre as consequências do 63 

desligamento da energia elétrica na UENF. Diz que dos quatro que entregaram apenas 64 

um quantificou. A Profª Kátia informa que no seu Centro um dos Laboratórios não iria 65 

comentar números, pois nesse momento poderia gerar uma armadilha. Lê o documento 66 

feito no CONCEN, onde menciona o que seria irrecuperável no seu Centro. A Profª 67 

Marina informa que a UENF é fiel depositária de material genético de todo Brasil e que 68 

isso poderia ser colocado a nível nacional. A Srª Patrícia pergunta se não conseguiriam 69 
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alguma ajuda federal levando isso em conta. O Prof. Raul diz que o que a Reitoria tem 70 

feito é sensibilizar a população. A Profª Rosana esclarece que para ser fiel depositária a 71 

instituição é credenciada pelo Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), de 72 

modo que possa armazenar amostras biológicas. No caso da UENF as amostras 73 

abrangem coleção de DNA de plantas e microorganismos de interesse agropecuário. O 74 

Prof. Raul esclarece que as informações solicitadas no CONSUNI são para subsidiar o 75 

mandado de segurança. O Sr. André fala que nenhum mandado vai garantir que as 76 

contas não sejam pagas, que um dia terão que ser pagas. A Prof. Rosana sugere ao 77 

COLEX endossar um texto parecido com o do CBB para levarem na SECTI amanhã, 78 

solicitando ao Estado uma posição com relação ao pagamento das contas. O Prof. Raul 79 

explica que a ASJUR informou que o mandado de segurança tem que estar pronto e que 80 

só darão entrada depois que água for efetivamente cortada. A  Profª Kátia diz que 81 

gostaria de fazer declaração de voto em relação a Resolução CONSUNI que estabelece 82 

normas para concessão de bolsas de mestrado e doutorado, vedando a acumulação.  83 

Prof. Luis Passoni esclarece que não é incompatível a acumulação de bolsa CEDERJ 84 

com outras bolsas, que inclusive a intenção para a concessão das bolsas do CEDERJ é 85 

que os bolsistas sejam alunos da pós-graduação. A Profª. Kátia lembra que o aluno 86 

assina uma declaração. A Profª Rosana esclarece que a declaração que o bolsista assina 87 

diz respeito a vínculos com instituições privadas e públicas. Esclarece ainda, que quando 88 

se pensou em alterar a resolução, foi por fatos que aconteciam que nada tinham a ver 89 

com bolsas do CEDERJ e que a mudança visa atrair alunos com o perfil desejado para os 90 

programas. O Prof. Raul também esclarece que a única mudança na resolução é com 91 

relação ao bolsista possuir vínculo empregatício. A Profª Teresa informa sobre o ato que 92 

acontecerá na Vila Maria “Canto da Resistência”.  Nada mais havendo a tratar, o Prof. 93 

Luis Passoni agradeceu a todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e vinte e cinco 94 

minutos.  95 
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