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 1 

ATA DA QUADRINGENTÉSIMA NONAGÉSIA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 3 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 4 

 5 

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

reuniões da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, às 15 horas e 10 minutos, a 7 

quadringentésima nonagésima nona reunião ordinária do Colegiado Executivo da 8 

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

presenças dos seguintes conselheiros: Prof. Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu 10 

a reunião; 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. Rodrigo Tavares Nogueira – 13 

Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos - Diretor do CCH; Prof. José Frederico 14 

Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr.ª Patrícia Gonçalves Magalhães – Diretora 15 

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

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

Geral; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. 18 

Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da Agência de Inovação; Sr. André Rangel 19 

Matos – Diretor de Informação e Comunicação; Prof.ª Helena Kiyomi Hokamura – 20 

Chefe do Hospital Veterinário; Sr.ª Daliane da Mata Almeida – Secretária ad hoc. 21 

Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes; 2- Indicação Legislativa 154/2016 - Gestão 22 

Financeira da UENF; 3- Comissões Fiscalizadoras de Contratos; 4- Assuntos 23 

diversos. Passando ao item 1, o Prof. Luis Passoni deu os seguintes informes: i) a 24 

Assessoria Jurídica da Universidade – ASJUR, esta preparando um mandado de 25 

segurança para que o fornecimento de energia elétrica seja restabelecido na Casa de 26 

Cultura Villa Maria. Acionamos, também, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e 27 

Inovação – SECTI solicitando a intervenção junto a AMPLA; ii) hoje, na audiência 28 

pública da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 29 

Janeiro – Alerj, recebemos a notícia que a Assembleia Legislativa nos doará um 30 

milhão e meio de reais. Avisamos a SECTI, e a mesma já está em contato com a 31 

Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG para definir como os recursos serão 32 

incorporados ao orçamento. O Prof. Marcelo Gantos pediu informações atualizadas 33 

com a relação à segurança no campus. O Sr. Rogério informou que a firma que 34 

ganhou a licitação foi a mesma que já estava atuando, a K9. Explicou que a K9 35 

cuidará apenas da vigilância do campus. Comunicou que o contrato de recepção e 36 

zeladoria ainda está nos trâmites da UENF e que só será efetivamente firmado após 37 

sua publicação. O Prof. Marcelo Gantos perguntou qual será o horário de 38 

funcionamento dos zeladores. O Sr. Rogério comunicou que será das 7h às 22h. O 39 

Prof. Marcelo Gantos perguntou como os agentes patrimoniais devem se posicionar 40 

diante da ausência de vigilantes nos prédios. O Sr. Rogério explicou que os vigilantes 41 

estarão no campus, e orientou para que os avisem quando perceberem alguma 42 

situação incomum. O Prof. Marcelo Gantos disse que continuava preocupado com a 43 
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guarda do patrimônio que está sob a responsabilidade dos professores. O Prof. 44 

Frederico disse que as chaves de seu Centro estão sob sua responsabilidade e que 45 

é ele quem as têm liberado para os demais professores. A Prof.ª Helena disse que 46 

pediu aos professores que evitem ao máximo a locomoção do patrimônio. O Prof. 47 

Luis Passoni alertou para que, caso sintam falta de algum patrimônio, avisem a 48 

segurança imediatamente. O Sr. Rogério explicou que toda esta situação é 49 

decorrente da crise financeira que estamos passando. Disse que o Governo do 50 

Estado pediu para que os gastos fossem reduzidos. O Prof. Luis Passoni informou 51 

que a Vice-Reitora, Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria, estava participando de uma 52 

reunião na Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, por isto estava ausente. 53 

Passando ao item 2, o Prof. Luis Passoni disse que a administração tem sempre 54 

insistido com relação à questão da execução orçamentária e financeira da 55 

Universidade. Relatou que a minuta da Indicação Legislativa N.º 154/2016 surgiu a 56 

partir das intervenções na Alerj e que o Deputado Geraldo Pudim assumiu este 57 

compromisso e que a minuta foi elaborada com base em um documento do ano de 58 

2010, que se encontrava na Reitoria, além de discussões com o Deputado e sua 59 

assessoria. Relatou que a minuta estava sendo colocada no Colegiado para que 60 

fosse distribuída, nos Laboratórios, para análise e sugestões. Passando ao item 3, o 61 

Prof. Luis Passoni lembrou ao Colegiado que, na última reunião, foi solicitada a 62 

indicação de nomes para a composição das Comissões Fiscalizadoras de Contratos. 63 

O Prof. Rodrigo disse que já havia encaminhado para a Diretoria Geral 64 

Administrativa - DGA a indicação de dois nomes: Carlos Roberto Ribeiro Matos 65 

(professor) e Márcio Alves Pereira Júnior (técnico). A Prof.ª Marina disse que ela e a 66 

Prof.ª Rosana poderiam indicar os nomes para as comissões responsáveis pelo 67 

serviço de hospedagens e passagens aéreas. A Prof.ª Rosana disse que indicaria 68 

dois nomes para a comissão que ficará responsável pelo serviço de hospedagens e 69 

um para a comissão responsável pelas passagens aéreas. O Prof. Luis Passoni 70 

disse que, se for preciso, o assunto voltará a ser discutido na próxima reunião. 71 

Passando ao item 4, o Prof. Luis Passoni relatou que no final do mês de março, do 72 

corrente ano, conseguimos fazer o superávit dos recursos próprios. Disse que o 73 

recurso veio basicamente das arrecadações da Secretaria Acadêmica – SECACAD, 74 

ao longo de dois anos, e que o mesmo tem como saldo algo em torno de trezentos mil 75 

reais. Explicou que a Universidade pode dispor deste recurso, mas talvez tenhamos 76 

alguma dificuldade para isto. Disse que o recurso pode ser usado para pagamentos 77 

de contratos de serviços ou para gastos com material de consumo. A Sr.ª Patrícia 78 

ressaltou que esta reserva é muito preciosa e que devemos ter parcimônia para 79 

gastá-la. Disse achar bom deixá-la para uma necessidade que atenda a toda a 80 

Universidade, como é o caso do pagamento da apólice de seguro dos alunos da 81 

Graduação, que precisam estar assegurados para realizarem os estágios e se 82 

formarem. A Prof.ª Helena ressaltou que não temos previsão de entrada de recursos, 83 

e por isto, achava que deveríamos usá-lo para o pagamento da apólice de seguro e 84 

guardarmos o restante. O Prof. Marcelo Gantos disse concordar com a Sr.ª Patrícia, 85 
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pois este é um recurso emergencial. Disse, ainda, que gostaria que começássemos a 86 

pensar num orçamento mais participativo. O Sr. André perguntou se este recurso 87 

poderia ser aplicado na poupança, para que passássemos a usar o seu rendimento 88 

em algumas demandas. A Sr.ª Patrícia disse que precisaria verificar a possibilidade. 89 

Disse, ainda, que citou a questão do seguro dos alunos como um exemplo de algo 90 

mais emergencial, mas que achava que o recurso deveria permanecer guardado. O 91 

Prof. Luis Passoni disse que, sendo assim, guardaremos o recurso. O Prof. 92 

Frederico chamou a atenção para os processos relativos às progressões que, pelo 93 

que lhe parece, estão parados na Câmara de Carreira Docente – CCD. O Prof. Luis 94 

Passoni disse que é preciso indicar um professor titular para presidência da comissão 95 

da CCD. Explicou que os membros são eleitos, mas o presidente deve ser indicado. O 96 

Prof. Marcelo Gantos ressaltou que têm professores, sem enquadramento, desde o 97 

ano passado. O Prof. Luis Passoni disse que aceitava sugestões. O Prof. Frederico 98 

disse que iria falar com seus pares para depois encaminhar as suas sugestões. O 99 

Prof. Marcelo Gantos perguntou se haveria prazo para o encaminhamento. O Prof. 100 

Luis Passoni pediu que as sugestões fossem encaminhadas logo que pudessem. O 101 

Prof. Frederico lembrou que o curso de Engenharia de Alimentos, do Centro de 102 

Ciências e Tecnologias Agropecuárias – CCTA, já passou por todas as comissões e, 103 

pelo que lhe parece, o mesmo está na Reitoria. Salientou que, para o CCTA, seria 104 

muito importante que o processo continuasse a tramitar, pois é uma demanda de 105 

extrema importância para a região. O Prof. Luis Passoni relatou que o Laboratório 106 

de Tecnologia de Alimentos - LTA encaminhou uma carta à Reitoria que elenca uma 107 

série de demandas para o curso. O Prof. Frederico pediu, então, que se 108 

reencaminhasse o processo para o Centro, para que seja rediscutido. A Prof.ª Marina 109 

lembrou que o CEDERJ já avisou que, por enquanto, não irá viabilizar nenhum curso. 110 

A Sr.ª Patrícia disse que a Universidade deve continuar insistindo para que novos 111 

cursos sejam viabilizados. A Prof.ª Helena externou preocupação com relação a 112 

ampliação de cursos, pois para que estes funcionem será preciso sacrificar os que já 113 

estão implementados. Relatou que devido à carência de professores, até suas férias 114 

têm sido comprometidas. A Sr.ª Patrícia disse que a Universidade deve continuar 115 

pensando em avançar. A Prof.ª Helena disse concordar com a Sr.ª Patrícia, mas 116 

ponderou que precisamos parar para refletir, porque os cursos que já temos, devido 117 

as nossas demandas, acabam não expandindo quando outros vão sendo criados. O 118 

Prof. Frederico acrescentou que o curso de Engenharia de Alimentos trará 119 

investimentos para a Universidade. Disse que já contamos com nove professores e 120 

que teríamos condições de tocar os dois primeiros anos. A Sr.ª Patrícia chamou a 121 

atenção para a necessidade do nosso Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. 122 

A Prof.ª Rosana disse achar que realmente temos que atentar para o PDI. O Prof. 123 

Frederico perguntou como fazer para montar a comissão do PDI. O Prof. Luis 124 

Passoni disse que começamos a dar andamento nesta questão com o Prof. Carlos 125 

Eduardo Gatts e o Prof. Antonio Molina e que a partir daí a comissão será montada. 126 

Disse, ainda, que talvez avaliadores do Ministério da Educação - MEC sejam os mais 127 
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indicados para sua composição. O Prof. Marcelo Gantos disse que precisamos de 128 

membros para a comissão que tenham uma visão institucional. O Prof. Olney 129 

ressaltou que alguns editais exigem o PDI. A Prof.ª Rosana informou que há duas 130 

chamadas públicas da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP em aberto: 131 

“Chamada Pública MCTI/FINEP/FNDCT 02/2016 – Centros Nacionais Multiusuários” e 132 

“Chamada Pública MCTI/FINEP/FNDCT 03/2016 – Ação Transversal – Apoio 133 

Institucional”. Disse que a primeira etapa da “Chamada Pública MCTI/FINEP/FNDCT 134 

02/2016” se encerrará no dia 10/05/2016 e que cada Centro poderá enviar sua 135 

proposta. Orientou para que seja dada prioridade a manutenção dos nossos 136 

equipamentos de grande porte. Informou, também, que há três editais da Fundação 137 

de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ em aberto: “Edital 138 

FAPERJ Nº 04/2016 - Apoio a Grupos Emergentes de Pesquisa no Estado do Rio de 139 

Janeiro”, “Edital FAPERJ Nº 05/2016 - Programa Pós-Doutorado Nota 10” e “Edital 140 

FAPERJ Nº 06/2016 - Programa Treinamento e Capacitação Técnica (TCT)”. Disse 141 

que estes ficam a critério dos grupos de pesquisa. O Sr. André sugeriu, se houver 142 

espaço, se não for considerada contrapartida da Universidade, pensar também na 143 

parte de Tecnologia da Informação - TI destes projetos, pois muitos dos 144 

equipamentos usam a rede de internet para o atendimento remoto. A Prof.ª Rosana 145 

informou que há edital mais específico para este tipo de demanda. O Prof. Luis 146 

Passoni disse que devemos concentrar o recurso do edital “MCTI/FINEP/FNDCT 147 

03/2016 – Ação Transversal – Apoio Institucional” em projetos que atendam a toda 148 

Universidade, como projetos voltados para a geração de energia e tratamento da 149 

água. Disse achar uma boa ideia pensarmos na diminuição dos gastos com luz e 150 

água, por exemplo, e não pulverizar o recurso deste edital. O Prof. Marcelo Gantos 151 

relatou que foram encaminhados para o Centro de Ciências do Homem – CCH dois 152 

servidores da Fundação Estadual do Norte-Fluminense - FENORTE e que até o 153 

momento apenas um havia se apresentado. Disse que este mostrou 154 

descontentamento ao cargo que lhe foi oferecido e, por isto, o encaminhou à DGA 155 

para uma conversa. Relatou que perguntou a Sr.ª Patrícia se haveria na DGA algum 156 

servidor com o perfil mais adequado para uma possível permuta. Disse que queria 157 

registrar a possibilidade de discutir a questão de forma mais circunstanciada, para 158 

que possa haver um remanejamento destes servidores. O Prof. Luis Passoni 159 

explicou que os servidores que vieram da FENORTE têm um perfil mais 160 

administrativo e que a Reitoria está fazendo um esforço para tentar liberar servidores 161 

para os Centros. A Sr.ª Patrícia lembrou que sempre foi colocado, por ela, nas 162 

reuniões, que os servidores que viriam da FENORTE eram da área administrativa. 163 

Disse que o servidor será muito bem vindo à DGA, mas que não tinha outro para fazer 164 

a permuta. O Prof. Luis Passoni informou que ainda há servidores da FENORTE que 165 

não vieram para a UENF. Disse que estes virão até o final do mês de junho do 166 

corrente ano. O Prof. Rodrigo disse que faria uma CI à DGA solicitando uma lista de 167 

todos os funcionários dessa Diretoria e com as seguintes informações: lotação do 168 

funcionário, cargo (Gerente, Assessor, etc.), regime de trabalho (carga horária) e 169 
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situação atual (férias, licenças, etc.). O Prof. Luis Passoni ressaltou que nos nossos 170 

setores administrativos também há uma carência, que está sendo suprida em parte. O 171 

Prof. Frederico disse achar que deveria ser feita uma melhor distribuição destes 172 

servidores para os Centros. A Sr.ª Beatriz relatou que o setor de compras, por 173 

exemplo, recebeu quatro funcionários da FENORTE que são concursados para este 174 

fim. Disse que alguns funcionários que estão sendo encaminhados para os Centros 175 

precisarão da colaboração da chefia e dos colegas de setor para se adequarem as 176 

funções. O Prof. Luis Passoni disse que está sendo discutida a possibilidade de se 177 

fazer um edital para realocar, dentro da UENF, os servidores que foram transferidos 178 

da FENORTE para a Universidade. O Prof. Marcelo Gantos disse que estava 179 

passando o funcionário para a DGA, pois acreditava que o mesmo seria mais útil 180 

naquele setor. Disse, ainda, esperar que os demais Diretores ajam da mesma 181 

maneira quando receberem um servidor que não se adeque as funções de seu 182 

Centro. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Luis Passoni agradeceu a todos e 183 

encerrou a reunião às 17 horas e 15 minutos. 184 
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