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ATA DA QUADRINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

 5 

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

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

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

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

Prof. Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Teresa de Jesus 10 

Peixoto Faria – Vice-Reitora, Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; 11 

Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney 12 

Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia 13 

Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – 14 

Diretor do CCT, Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Prof. 15 

Marcelo G. Gantos – Diretor do CCH; Sr.ª Patrícia Gonçalves Magalhães – Diretora 16 

Geral de Administração; Compareceram como convidados: Prof. Raul Ernesto Lopes 17 

Palacio – Chefe de Gabinete e secretário ad hoc; Sr.ª Maria Beatriz Pessanha 18 

Boeschenstein – Secretária Geral; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da 19 

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

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

tratada a seguinte pauta: Situação atual da Universidade. O Prof. Luis Passoni 22 

informa que participou de reunião com as empresas Águas do Paraíba e a OAB. Diz 23 

que na reunião ficou acordado que estarão em um estado de negociação permanente, 24 

aguardando a liberação de recursos financeiros para fazer o pagamento. Frente a 25 

uma pergunta da professora Katia, ficou acordado a realização de uma campanha em 26 

favor da economia da água e da luz. A professora Helena comentou sobre os 27 

problemas de infraestrutura e segurança. O professor Passoni aproveita a 28 

oportunidade para esclarecer o novo sistema de segurança, onde, embora o efetivo 29 

seja reduzido, a economia geral não teve o valor esperado. Perguntado pela situação 30 

da empresa fornecedora dos gases, o Reitor informa que foi incluída a secretaria de 31 

ciência e tecnologia no processo de negociação com a White Martins. O Reitor 32 

também informou o compromisso do Governador em pagar a contrapartida para o 33 

PROAP. Dando continuidade ao conselho, o Reitor deu leitura ao documento de apoio 34 
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da Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes à Universidade e informou o 35 

acordo em colocar a situação da UENF como único ponto de pauta da reunião da 36 

Câmara Regional. O professor Olney manifestou a ideia de realização do mesmo ato 37 

nas câmaras municipais de toda a região. Informou também que a CDL estaria à 38 

disposição para ajudar no que for preciso a Universidade. O professor Passoni fez 39 

uma explanação sobre a reunião com os Cientistas e Jovens Cientistas do nosso 40 

Estado, considerando a mesma uma reunião produtiva e bem sucedida. A professora 41 

Rosana concorda com o Reitor e esclarece que a seleção dos Cientistas e Jovens 42 

Cientistas do Nosso Estado se deu exclusivamente por problemas logísticos, mas que 43 

uma reunião similar será feita com os bolsistas de produtividade do CNPq. Finalizou a 44 

sua fala informando sobre o cancelamento, pelo CNPq, da outorga de novas bolsas 45 

para estágio no exterior. Em resposta ao professor Frederico, O Reitor informou que 46 

em relação ao corte dos 2% do orçamento do Estado do Rio de Janeiro para a 47 

FAPERJ o processo estava parado com acordo de que, caso fosse colocado para 48 

tramitar, seria levado para discussão em plenário. Ainda nos informes, o professor 49 

Gantos propôs a criação de mecanismo de retroalimentação em relação a receber 50 

toda a informação da situação financeira das empresas terceirizadas que prestam 51 

serviço na Universidade. A diretora do DGA, Sr.ª Patrícia, esclareceu que a 52 

Universidade, oficialmente, só pode cobrar a documentação solicitada no edital de 53 

contratação, bem como a documentação obrigatória dos servidores, porém a empresa 54 

é autônoma sobre a forma de atuar. O professor Olney alertou sobre a possibilidade 55 

da Universidade ser colocada como coautora em relação a qualquer infração que a 56 

empresa terceirizada venha a cometer sobre seus trabalhadores. O prefeito do 57 

Campus, Rogério, informou que o pagamento à empresa K9 só será realizado após a 58 

apresentação da guia de recolhimento Federal e que na página da prefeitura na 59 

internet estava toda a informação sobre os contratos e comissões de fiscalização dos 60 

mesmos. Dando continuidade, Rogério fez uma explanação sobre o novo sistema de 61 

segurança. Informou que foi estendido o contrato da K9 por mais 30 dias para poder 62 

fazer o processo de licitação do novo serviço. O professor Olney e o professor 63 

Passoni fizeram a proposta de fazer a explanação do sistema nos conselhos de 64 

Centros e Via Ascom, respectivamente. Em resposta ao professor Gantos, o professor 65 

Passoni informou que a comissão de transição UENF-FENORTE está trabalhando, 66 

entretanto ainda não existe uma data para incorporação dos funcionários ao quadro 67 
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da UENF. Esclarece que o quadro de funcionários da FENORTE é formado por 68 

servidores da área administrativa, que na incorporação será necessário respeitar os 69 

funcionários cedidos, o perfil da vaga de concurso, a formação profissional, a 70 

necessidade da Universidade e a manifestação do funcionário. A professora Teresa 71 

falou da organização do espaço na Universidade e da necessidade de um Plano 72 

Diretor da UENF. O prefeito do Campus, Rogério, explicou que a Prefeitura vai 73 

trabalhar na elaboração de um plano novo, repensando a ocupação da Universidade. 74 

A professora Rosana chama a atenção para a necessidade de humanização do 75 

espaço na Universidade. O professor Frederico pergunta sobre a obrigatoriedade da 76 

catalogação da monografia, pois a mesma está sendo difícil de ser atendida, em 77 

função da falta de bibliotecários na Universidade. A professora Marina esclarece que 78 

nem todos os cursos obrigam a catalogação dos trabalhos, entretanto entende que a 79 

mesma seria muito benéfica para a Universidade. Citando a USP como exemplo, faz 80 

uma explanação sobre as vantagens e a importância da catalogação das 81 

Monografias. O Reitor aponta a necessidade da realização de um projeto que atenda 82 

a demanda da Biblioteca Central.  83 
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         Prof. Luis  Passoni                                                   Raul Ernesto Lopez Palácio 88 

                    Reitor                                                                    Chefe de Gabinete 89 

                                                                                                   Secretário ad hoc 90 


