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 1 

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

 5 

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

reuniões da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, às 14 horas e 10 minutos, a 7 

quadringentésima nonagésima oitava reunião ordinária do Colegiado Executivo da 8 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças 9 

dos seguintes conselheiros: Prof. Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; 10 

Prof. Carlos Eduardo Novo Gatts – representando a Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª 11 

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

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

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

Marcelo Carlos Gantos - Diretor do CCH; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor 15 

do CCTA; 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 21 

Roselane da Silva Oliveira – Sub-Gerente da Gerência de Recursos Humanos; Sr.ª 22 

Soraya Rangel Sa Crespo Aguiar – Assessor I da Selicont; Sr.ª Daliane da Mata Almeida 23 

– Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes; 2- Aprovação da ata da 24 

495ª reunião; 3- Normas de utilização do Centro de Convenções; 4- Situação da 25 

Universidade; 5- Modificação do Colegiado da Pós-Graduação – recomendação 26 

CONSUNI; 6- Incorporação dos servidores da FENORTE. Passando ao item 1, o Prof. 27 

Luis Passoni informou que na quarta-feira passada, dia 13/04/2016, ele e o Chefe de 28 

Gabinete foram ao Rio de Janeiro participar de uma reunião com os deputados da 29 

Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - 30 

ALERJ. Distribuiu uma tabela demonstrativa de um estudo preliminar feito pela Comissão 31 

de Orçamento da ALERJ e deu esclarecimentos a respeito. Informou, também, que a 32 

empresa MMW Alimentação, administradora do Restaurante Universitário, alega que a 33 

Universidade está em débito e, por isto, o restaurante está fechado. Disse que o Prof. 34 

Raul fez um estudo do que foi pago e do que a Universidade está em débito. O Prof. 35 

Raul distribuiu planilhas com o detalhamento dos valores pagos no ano de 2015/2016, do 36 

número de refeições fornecidas, das arrecadações e do débito, esclarecendo ao 37 

Colegiado qual o real valor da dívida. Ressaltou que o valor devido pela Universidade não 38 

justifica o fechamento do restaurante. O Prof. Luis Passoni disse que no dia seguinte 39 

faria uma reunião com a empresa para esclarecimento da situação. Informou que, no dia 40 

25/04/2016, às dez horas, na Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, haverá 41 

reunião do Parlamento Regional, que terá como ponto único de pauta a situação da 42 

UENF. Disse que a Reitoria convidou todos os deputados da região. Convidou a todos da 43 

comunidade acadêmica. O Prof. José Frederico disse que esteve reunido com o 44 
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Sindicato Rural de Campos que, também, externou apoio à Universidade. O Prof. Luis 45 

Passoni informou que será realizada, no dia 02/05/2016, no Centro de Convenções 46 

Oscar Niemeyer, uma Audiência Pública da Comissão de Educação da ALERJ, para 47 

discussão da situação financeira da Universidade. Convidou a todos. A Sr.ª Patrícia 48 

comunicou que a Sr.ª Soraya Rangel Sa Crespo Aguiar assumiu o setor de Licitação e 49 

Contratos e que a mesma tinha uma informação a dar. A Sr.ª Soraya lembrou que todos 50 

os contratos da UENF, de acordo com a Lei Federal 8.666/93, devem ser acompanhados 51 

por uma comissão fiscalizadora de contratos. Informou que, recentemente, o Governo 52 

Estadual fez um Decreto que regulamenta a gestão e a fiscalização das contratações da 53 

administração pública (Decreto N.º 45.600 de 16/03/2016). Disse que estas comissões 54 

fiscalizadoras devem ser formadas por funcionários da Instituição. Disse, ainda, que o 55 

motivo de sua vinda ao Colegiado Executivo - COLEX era divulgar o Decreto citado e 56 

também pedir a atuação dos membros na indicação dos componentes das comissões. 57 

Explicou que para cada contrato deverá ser montada uma comissão. Sugeriu aos 58 

Diretores do Centro de Ciência e Tecnologia - CCT e do Centro de Ciências Biológicas - 59 

CBB que fizessem a indicação dos membros para a comissão que fiscalizará o contrato 60 

com a empresa fornecedora dos gases, pois são os Centros que têm maior demanda. O 61 

Prof. Rodrigo perguntou se a comissão deveria ser composta só por técnicos. A Sr.ª 62 

Soraya esclareceu que a comissão tem composição mista. Disse que estamos com 63 

quatro contratos que ainda não temos comissões montadas: contrato relativo à aquisição 64 

de gases, hospedagem, passagens aéreas e permissão de uso da xerox. O Prof. 65 

Marcelo Perguntou se o funcionário poderia se negar a participar de uma comissão. A 66 

Sr.ª Roselane disse que, em tese, o funcionário não pode se recusar, pois faz parte da 67 

atribuição do servidor. A Sr.ª Soraya sugeriu, também, que as Pró-Reitorias indicassem 68 

os membros para a composição das comissões referentes às passagens aéreas e 69 

hospedagem. O Prof. Luis Passoni pediu aos membros que tentassem trazer suas 70 

indicações na próxima reunião do Colegiado. Passando ao item 2, o Prof. Luis Passoni 71 

colocou em apreciação a minuta da ata 495, sendo aprovada por unanimidade, após as 72 

retificações sugeridas pela professora Kátia Valevski Sales Fernandes. Passando ao item 73 

3, o Prof. Luis Passoni passou a palavra ao Diretor da Prefeitura do Campus. O Sr. 74 

Rogério comunicou que, finalmente, o Centro de Convenções Oscar Niemeyer voltou a 75 

funcionar. Disse que o transformador danificado foi substituído e que a Diretoria Geral 76 

Administrativa - DGA encaminhou o funcionário, Sr. Washington da Silva Roza, para ser o 77 

novo responsável pelo espaço. Com relação às normas de funcionamento do Centro de 78 

Convenções, disse que, no início do ano, quando soube que o mesmo ficaria sob a 79 

administração da Prefeitura do Campus, teve a preocupação de elaborar uma minuta 80 

para normatizar seu uso. Relatou que preparou a minuta baseado em normas de outras 81 

universidades que dispõem de espaço similar e a encaminhou à Assessoria Jurídica da 82 

Universidade - ASJUR e também à DGA, para análise. Explicou que as normas 83 

abrangerão o público interno e externo à Universidade, com termo de responsabilidade 84 

para ambos, mas apenas o público externo pagará pelo uso do espaço. Disse que a 85 

elaboração da minuta tem o intuito de normatizar e controlar financeiramente as ações 86 

realizadas no Centro de Convenções. O Prof. Luis Passoni disse que a administração 87 

percebeu que há uma grande demanda pelo uso do espaço. Disse, ainda, que a ideia, a 88 
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princípio, era de se fazer uma Portaria, mas foi percebido o interesse dos membros em 89 

participar mais da discussão, por isso estava trazendo a minuta ao Colegiado para que o 90 

mesmo decidisse sua tramitação. O Prof. Antônio Molina disse que para ele não estava 91 

clara, na minuta, a questão da responsabilidade pela segurança e parte técnica dos 92 

eventos. Perguntou se terá um funcionário da UENF responsável por estas questões. O 93 

Sr. Rogério explicou que, segurança, assistência médica, brigada de incêndio, em dias 94 

de evento, será de responsabilidade do organizador do mesmo. Disse, ainda, que com 95 

relação à parte técnica a Prefeitura está estudando o que será feito, mas a ideia é sugerir 96 

a contratação do Sr. Oswaldo, que era a pessoa que cuidava deste setor. O Prof. 97 

Marcelo Gantos disse que um dos problemas é a falta de mapeamento das instalações 98 

elétricas do Centro de Convenções e que a Universidade deveria ter alguém com 99 

conhecimento técnico nesta área. O Sr. Rogério disse que está tentando fazer um 100 

contrato de zeladoria, e a ideia, como disse, é a de contratar o Sr. Oswaldo. O Prof. 101 

Marcelo Gantos sugeriu que fosse feito um manual de gestão com o mapeamento dos 102 

pontos de luz e outros. O Prof. Carlos Eduardo ressaltou que as limitações para o uso 103 

do Centro de Convenções devem estar bem claras, como por exemplo, a capacidade 104 

elétrica para o uso dos equipamentos. O Prof. Marcelo Gantos lembrou, também, que 105 

deve ficar claro quais os tipos de eventos que poderão ser realizados no espaço. O Sr. 106 

André chamou a atenção para a capacidade do link de internet da Universidade. Disse 107 

que não será possível disponibilizá-la para uso em eventos, que não temos condições de 108 

agregar este valor ao Centro de Convenções. O Sr. Rogério esclareceu que 109 

primeiramente a Prefeitura do Campus está tentando apenas normatizar o uso. O Prof. 110 

Luis Passoni disse que estava percebendo a existência de muitas questões pertinentes, 111 

mas sugeria a publicação da Portaria, posterior encaminhamento aos Centros e 112 

Laboratórios para sugestões e finalmente apreciação pelo Conselho Universitário - 113 

CONSUNI. O Prof. Marcelo Gantos disse achar que deveria se definir pelo menos 114 

quatro ou cinco tipos de eventos que pudessem ser realizados no espaço. O Prof. Luis 115 

Passoni sugeriu, então, que se começasse liberando eventos de formatura, eventos 116 

acadêmicos, palestras e congressos. Perguntou ao Colegiado se estava de acordo com o 117 

encaminhamento. O Colegiado aprovou a publicação da Portaria com a ressalva da 118 

minuta ser levada aos Centros e Laboratórios para sugestões e posterior apreciação do 119 

CONSUNI. A Prof.ª Rosana sugeriu a estipulação de uma data para apreciação. O Prof. 120 

Luis Passoni disse que será apreciada na reunião do CONSUNI do mês de agosto do 121 

corrente ano. Passando ao item 4, o Prof. Luis Passoni disse que o tema já havia sido 122 

discutido no item “Informes”. Passando ao item 5, que trata da modificação do Colegiado 123 

da Pós-Graduação, o Prof. Luis Passoni disse que a mudança da composição da 124 

Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação - CPPG, foi aprovada por unanimidade na CPPG, 125 

foi aprovada no Colegiado Acadêmico - COLAC e encaminhada à apreciação do 126 

CONSUNI, porém ao discuti-la no Conselho a administração percebeu o interesse dos 127 

presentes em participar de forma mais ativa e por isto estava trazendo o tema ao COLEX 128 

para sugestões. A Prof.ª Kátia entende que, devido ao fato dos Diretores não terem 129 

assento no COLAC, nem todas as informações relativas às Câmaras de Graduação, Pós-130 

Graduação e Extensão chegam, de fato, à sua ciência antes de alcançarem a instância 131 

superior do CONSUNI. Relatou que sua diretoria tem o hábito de pedir os informes às 132 
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Coordenações do Centro, mas as mesmas não os têm encaminhado com a frequência 133 

devida, deixando a diretoria alheia ao que está acontecendo em suas Câmaras. Disse 134 

que, se passarmos o máximo de informações, desde a base, evitaremos a geração de 135 

conflitos. O Prof. Luis Passoni relatou que a administração tem percebido alguma 136 

dificuldade com relação ao fluxo de informação. Disse que talvez fosse interessante se os 137 

Pró-Reitores passassem estas informações no COLEX. A Prof.ª Rosana relatou que os 138 

coordenadores de programa também não repassam informações aos secretários e 139 

ressaltou que não podemos continuar com esta situação. Disse que, tanto as Pró-140 

Reitorias quanto a Reitoria estão abertas ao diálogo com todos os professores. O Prof. 141 

Raul ressaltou que as informações estão sendo colocadas nos Colegiados, na página da 142 

Assessoria de Comunicação da Universidade - ASCOM e que documentos, que são itens 143 

de pauta, têm sido escaneados e encaminhados junto com as convocações para que os 144 

membros possam estudá-los e se sentirem confortáveis, ou não, para apreciá-los nas 145 

reuniões. Frisou que a Reitoria está de portas abertas para informações. O Prof. Marcelo 146 

Gantos relatou que a despeito dos esforços da administração para divulgar informações 147 

nos meios tradicionais é evidente falta de eficácia na comunicação e, consequentemente, 148 

na participação coletiva da comunidade na gestão acadêmica. Disse que isto é um fato 149 

real produto de que estamos vivendo um período de anormalidade institucional marcado 150 

pela greve que se alastra em todos os segmentos da Instituição. Disse, ainda, que 151 

convivemos com o campus esvaziado que resulta na restrita participação acadêmica dos 152 

professores e alunos nos foros normais de discussão como conselhos, reuniões de 153 

laboratórios. Considerou este detalhe um fator político relevante do presente da 154 

Universidade que deve ser considerado antes de precipitar qualquer tomada de decisão 155 

que implique alterações substanciais de regimentos e normas internas em vigor sem o 156 

devido tratamento e normalidade institucional. Disse que precisamos, como apontou a 157 

Prof.ª Marina no ultimo CONSUNI, necessitamos de um "fórum constituinte" para tratar e 158 

debater conjuntamente a Universidade como um todo e não optar por engenharias 159 

fragmentárias emergenciais que apontam soluções particularizadas, pois a Pós-160 

Graduação não é um mundo isolado e as decisões numa esfera produzem efeitos 161 

sistêmicos que devem ser bem ponderados. Passando ao item 6, que trata da 162 

incorporação dos servidores da Fundação Estadual do Norte-Fluminense - FENORTE, o 163 

Prof. Luis Passoni apresentou ao Colegiado uma tabela com a distribuição de alguns 164 

dos servidores, por setores, e a relação daqueles que seriam distribuídos entre os 165 

Centros. Disse que esta distribuição foi trabalhada levando em consideração o cargo ao 166 

qual o servidor se candidatou à época do concurso e o interesse do mesmo. O Prof. 167 

Marcelo Gantos indagou se todos os servidores que foram alocados na ASJUR são 168 

advogados. O Prof. Luis Passoni disse que sim, todos prestaram concurso para este 169 

fim. Lembrou do compromisso dos membros da administração que solicitaram 170 

funcionários de laboratórios para que assumissem funções na Reitoria e nas Pró-171 

Reitorias e que deveriam procurar restabelecer o quadro de funcionários desses 172 

laboratórios, de forma prioritária. Assim, ficou acertado que o Laboratório de Ciências 173 

Químicas (LCQUI) do CCT, que cedeu a funcionária Tânia Virgínia de Souza e Silva para 174 

a Reitoria e o Laboratório de Reprodução e Melhoramento Genético Animal (LRMGA) do 175 

CCTA, que cedeu a funcionária Mariane Barreto para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-176 



 
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 

 

Graduação deveriam ser contemplados com um funcionário para cada laboratório, sendo 177 

encaminhada a servidora Letícia Ambrosini para o LCQUI e a servidora Sílvia Cristina 178 

Vasconcellos Netto para o LRMGA. Disse que, basicamente, o que seria preciso discutir 179 

no Colegiado era a questão dos servidores que seriam distribuídos entre os Centros. A 180 

Prof.ª Rosana lembrou que existem três programas de Pós-Graduação na Universidade 181 

que não dispõem de secretários para atendimento. Ressaltou a gravidade do problema e 182 

disse que deveríamos tentar resolvê-lo o mais rápido possível. Após discussão do 183 

Colegiado, foi feita a distribuição dos servidores, oriundos da FENORTE, entre os 184 

Centros. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Luis Passoni agradeceu a todos e 185 

encerrou a reunião às 17 horas e 30 minutos. 186 

 187 

 188 

 189 
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    Prof. Luis Cesar Passoni                                                Daliane da Mata Almeida 192 

                 Reitor                                                                       Secretária ad hoc 193 


