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 1 

ATA DA QUINGENTÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO EXECUTIVO DA 2 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 3 

 4 

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, foi realizada, na sala de reuniões 5 

da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, às 14 horas e 15 minutos, a 6 

quingentésima reunião ordinária do Colegiado Executivo da Universidade Estadual do 7 

Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes conselheiros: 8 

Prof. Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof. Carlos Eduardo Novo 9 

Gatts - representando a Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-10 

Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta - Pró-Reitor de 11 

Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do 12 

CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos - 13 

Diretor do CCH; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr.ª Patrícia 14 

Gonçalves Magalhães – Diretora Geral de Administração. Compareceram como 15 

convidados: Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Sr.ª Maria Beatriz 16 

Pessanha Boeschenstein – Secretária Geral; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – 17 

Diretor da Prefeitura da UENF; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da Agência 18 

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

Helena Kiyomi Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Sr.ª Daliane da Mata Almeida – 20 

Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 498; 2- Informes; 3- 21 

Comissões Fiscalizadoras de Contratos; 4- Assuntos diversos. Passando ao item 1, o 22 

Prof. Luis Passoni colocou em apreciação a minuta da ata 498, sendo aprovada por 23 

unanimidade, após as retificações sugeridas pela Prof.ª Kátia e as inserções sugeridas 24 

pela Prof.ª Rosana Rodrigues e pelo Prof. Marcelo Gantos. Passando ao item 2, o Prof. 25 

Luis Passoni lembrou que na reunião anterior dissemos que dispúnhamos de recursos 26 

de arrecadação própria para usá-los num momento emergencial. Disse que, ainda não 27 

recebemos nenhuma notificação oficial, mas em reunião com o Secretário de Estado, Sr. 28 

Gustavo Reis Ferreira, o mesmo confirmou que a Secretaria de Estado de Fazenda fez o 29 

arresto de todas as arrecadações próprias, de todos os órgãos. Relatou que, diante deste 30 

quadro, a administração está revendo a questão de como será feita a arrecadação dos 31 

recursos que virão com o uso do Centro de Convenções da UENF. Salientou que 32 

precisamos impulsionar a questão do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. 33 

Disse que a intenção é montar uma comissão composta pelo Prof. Antônio Molina, Prof. 34 

Carlos Gatts, Sr.ª Beatriz Boeschenstein e mais um membro de cada Centro. Disse, 35 

ainda, que a comissão terá a função de coordenar e incentivar os trabalhos no Centro. 36 

Relatou que a Resolução CONSUNI n.º 02/2015, referente ao processo que trata da 37 

“Concessão de auxílio ao dependente PNE aos servidores da UENF” (processo E-38 

26/009/2627//2013), foi aprovada no Conselho Universitário - CONSUNI de abril/2014 e 39 

foi para publicação no mês de novembro/2015. Disse que a publicação foi sustada pela 40 

Casa Civil, tendo como justificativa o tempo decorrido entre a aprovação e publicação, o 41 

que denotaria desinteresse da Universidade. Perguntou aos membros do Colegiado se 42 

achavam que o processo deveria retornar ao Conselho Universitário - CONSUNI. O Prof. 43 

Marcelo Gantos disse que achava que sim. O Prof. Rodrigo também disse concordar 44 
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com o retorno do processo ao CONSUNI. O Prof. Luis Passoni perguntou, então, se o 45 

Colegiado não achava que deveria ser feito o encaminhamento, da versão digitalizada, 46 

diretamente para a chefia do Laboratório. O Prof. Frederico lembrou que o assunto já 47 

havia sido discutido nos Laboratórios. O Prof. Luis Passoni disse que a intenção, de se 48 

encaminhar diretamente para os Laboratórios, era a de adiantar a discussão e dar uma 49 

ampla visualização à questão. O Prof. Rodrigo sugeriu que fosse encaminhado aos 50 

Diretores de Centro para que os mesmos fizessem o encaminhamento aos Laboratórios. 51 

A Sr.ª Beatriz disse que valeria a pena ser explicado que o processo estava retornando 52 

por causa da diferença entre as datas de aprovação e publicação. O Prof. Luis Passoni 53 

informou que recebemos as indicações para presidência da Câmara de Carreira Docente 54 

- CCD e da Câmara Central de Carreira Técnico Administrativa - CCCTA da Reitoria. 55 

Disse que foram indicados para presidentes os professores Viatcheslav Ivanovich 56 

Priimenko e Olney Vieira da Motta, respectivamente. Observou que, diante da indicação, 57 

se o Prof. Priimenko for alçado presidente da CCD, o Centro de Ciência e Tecnologia - 58 

CCT terá que fazer nova eleição para a Câmara Setorial, pois o professor em questão é 59 

membro titular da mesma. Perguntou ao Colegiado se deveríamos seguir adiante com as 60 

indicações feitas. O Prof. Frederico sugeriu a indicação da Prof.ª Rita Trindade para 61 

presidência da CCD. O Prof. Rodrigo disse que para ele não haveria problemas em 62 

manter as indicações. O Prof. Luis Passoni sugeriu, então, colocar a Prof.ª Rita Trindade 63 

como presidente da CCD. O Colegiado concordou com a sugestão. O Prof. Luis 64 

Passoni informou que recebeu do Centro de Ciências Biológicas - CBB, através da C.I. 65 

CBB n.º 035/2016, o encaminhamento da proposta para que a UENF sedie, 66 

provisoriamente, a Rede TOXO BRASIL. Passou a Palavra à Diretora do Centro. A Prof.ª 67 

Kátia explicou que se tratava de um desejo antigo, encaminhado pela plenária do II 68 

Simpósio Brasileiro de Toxoplasmose em 2013 e reforçada pela plenária do V Congresso 69 

Internacional em Toxoplasmose Congênita em 2015, de se homenagear a Prof.ª Lilian 70 

Bahia de Oliveira, devido ao seu envolvimento direto na organização do Congresso 71 

Internacional de Toxoplasmose em 2008 e, também, à UENF.  Disse que a proposta é de 72 

se criar uma rede que terá como finalidade capacitar profissionais de saúde, desenvolver 73 

tecnologias e produtos para o controle da doença, estimular interações entre profissionais 74 

que atuam ou pesquisam esta doença, arrecadar verba para captação de recursos, entre 75 

outras. Explicou que, no começo, a Rede será itinerante e a Universidade só precisará 76 

ceder um gabinete, que servirá como endereço fixo para contato. Disse que o Prof. 77 

Renato Augusto DaMatta sugeriu que o gabinete dele fosse usado e o Conselho de 78 

Centro aprovou a sugestão. O Prof. Luis Passoni apoiou a proposta. A Prof.ª Rosana 79 

disse que a proposta era de muita importância para a Universidade. O Prof. Luis 80 

Passoni informou que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, 81 

através do Of. SEPLAG/GAB N.º 287, datado de 26/04/2016, indicou o Sr. Marcos 82 

Thimóteo Dominguez e o Sr. Vinícius Boechat Tinoco, para membros titular e suplente, 83 

respectivamente, do Conselho Curador. Comunicou que ainda não recebemos a 84 

indicação da Secretaria de Fazenda - SEFAZ. Disse que estamos avaliando a 85 

possibilidade de convocar o Conselho Curador já que, a rigor, há quórum para a reunião. 86 

Perguntou aos membros do Colegiado se concordavam com a intenção de se marcar a 87 

reunião do Conselho Curador, mesmo sem que tenha havido ainda a indicação da 88 
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SEFAZ. O Colegiado foi favorável à convocação do Conselho Curador. A Prof.ª 89 

Rosana disse que esteve reunida com alguns professores da UENF para tratar de um 90 

workshop que será realizado em conjunto com a Faculdade de Medicina de Campos - 91 

FMC, com a qual firmamos um convênio “guarda-chuva”. Relatou que os gestores da 92 

FMC indicaram nominalmente três pessoas da UENF que eles gostariam que 93 

participassem dos trabalhos. Disse que o convênio trará a possibilidade de professores 94 

da FMC fazerem algumas disciplinas de pós graduação na UENF; de nossos Docentes 95 

orientarem alunos de Iniciação Científica da FMC, entre outras. Disse, ainda, que os 96 

alunos da FMC demonstraram interesse em participar, como convidados, de nosso 97 

Congresso Fluminense de Iniciação Científica e Tecnológica – CONFICT. Comunicou que 98 

a Pró-Reitoria recebeu um ofício da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 99 

Nível Superior - CAPES sobre a concessão de bolsas de Mestrado e Doutorado. Lembrou 100 

ao Colegiado que a Coordenação havia feito o recolhimento de três bolsas de Mestrado 101 

não utilizadas pelos Programas de Pós-Graduação da UENF. Disse que após uma 102 

revisão, a CAPES nos encaminhou ofício comunicando que todas as nossas bolsas estão 103 

mantidas. Alertou para que as bolsas não fiquem vagas no sistema e comunicou que a 104 

CAPES vai permitir, a partir do mês de junho, a transferência, dentro da Instituição, das 105 

bolsas não utilizadas. Informou que a CAPES também encaminhou um ofício referente à 106 

cobrança de bolsas. Relatou que foi detectado pela CAPES, via Controladoria Geral da 107 

União, que cinco estudantes bolsistas da UENF receberam indevidamente bolsas da 108 

CAPES e de outras agências. Disse que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação – PROPPG já 109 

está tomando as providências cabíveis. Comunicou que há três editais da Fundação de 110 

Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ em aberto. Disse que a 111 

informação já está sendo divulgada na Assessoria de Comunicação da UENF - ASCOM. 112 

Disse esperar que a UENF participe. Solicitou ajuda ao Prof. Marcelo Gantos para que a 113 

Pró-Reitoria tenha acesso aos prêmios recebidos pelo seu Centro, nos anos de 2003 a 114 

2009. Disse que os prêmios foram para o Centro de Memórias e que já entrou em contato 115 

com a técnica responsável dizendo que a Pró-Reitoria ficaria muito feliz se tivesse uma 116 

cópia deste material. Disse que o pedido foi feito em janeiro e até o momento ainda não 117 

teve acesso ao material. Agradeceu, de antemão, a colaboração do professor. O Prof. 118 

Luis Passoni disse que a Reitoria através da ASCOM fará uma campanha para 119 

economia de energia e água na Universidade. O Prof. Raul informou que ele, a Sr.ª 120 

Patrícia e a Sr.ª Ana do setor financeiro, estiveram na Secretaria de Estado de Ciência, 121 

Tecnologia e Inovação - SECTI. Disse que, com relação aos acordos com o governo, a 122 

UENF tem cumprido todos e que a energia elétrica foi o único item em que não 123 

avançamos. Disse que conversaram com o Comte Bittencourt e o Deputado Geraldo 124 

Pudim e que o recurso que virá da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – 125 

ALERJ está certo. Disse que a administração priorizará o pagamento dos servidores 126 

terceirizados. Disse, ainda, que o Governo está considerando o pagamento das Bolsas 127 

com a mesma prioridade dos salários. O Prof. Olney informou que o projeto da Prof.ª 128 

Rosalee Santos Crespo Istoe, para a montagem de sete núcleos na área da terceira 129 

idade, ficou em primeiro lugar entre os projetos da região Sudeste no edital Vida 130 

Saudável do Ministério dos Esportes nas prévias e foi contemplado. Disse que a 131 

Universidade deverá dar uma contrapartida de vinte e seis mil reais. Disse que gostaria 132 
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que a administração pensasse nesta contrapartida.  A Sr.ª Patrícia disse que a Prof.ª 133 

Rosalee procurou a Diretoria Geral de Administração - DGA preocupada com a questão 134 

da contrapartida. Informou, com relação ao pagamento do seguro dos alunos, que o 135 

Diretor Geral da SECTI, Sr. Gabriell Carvalho, disse que poderíamos usar o recurso 136 

próprio da Instituição. O Prof. Marcelo Gantos disse que não está muito longe para 137 

termos alunos que não poderão se formar por causa da falta do seguro. Disse, também, 138 

que o projeto da Prof.ª Rosalee é um projeto já encaminhado que devemos defender. O 139 

Prof. Olney disse que a Universidade da terceira idade é de interesse de nossa 140 

Instituição e este projeto é um grande passo para que a UENF seja contemplada. O Prof. 141 

Frederico perguntou, em nome da Prof.ª Manuela, como está a questão do paiol para 142 

armazenamento dos produtos controlados. A Prof.ª Kátia lembrou ao Colegiado que ela 143 

ficou como responsável pela centralização da compra dos produtos controlados. Relatou 144 

que há muitas pendências, em todos os Centros, desde o ano de 2009. Disse que são 145 

pendências do Exército e da Polícia Federal. Com relação à obra do paiol, informou que o 146 

mesmo, atualmente, não cumpre a todas as exigências do Exército. Com relação aos 147 

produtos controlados pela Polícia Federal, explicou que uma funcionária do CBB, à 148 

época, montou uma planilha e a passou por todos os Centros para que os dados fossem 149 

coletados. Explicou que a atualização no site da Polícia Federal só é possível se forem 150 

colocados os dados dos anos anteriores e salientou que a licença para compra dos 151 

produtos pela Universidade vencerá em junho deste ano. Disse que, em sua opinião, a 152 

sistemática para a compra destes produtos deveria ser centralizada no setor de compras 153 

da Universidade para que o mesmo passasse a alimentar o sistema no site da Polícia 154 

Federal. Salientou que, o resgate a esta planilha, deveria ser a primeira medida a ser 155 

tomada. O Prof. Luis Passoni ressaltou que é preciso colocar a responsabilidade nos 156 

chefes de Laboratório que fazem a solicitação dos produtos. Disse que são os 157 

Laboratórios que têm a condição de fazer este controle. Disse, ainda, que será solicitado 158 

a cada Laboratório que disponibilize uma pessoa para que possa fazer a atualização de 159 

sua planilha. O Sr. Rogério perguntou quem ficaria responsável pela centralização 160 

destas informações. O Prof. Frederico disse que os Diretores de Centro passariam para 161 

a Prof.ª Kátia as informações coletadas nos Laboratórios. A Prof.ª Kátia disse que poderá 162 

centralizar as informações depois que as mesmas estiverem atualizadas, mas achava 163 

que esta responsabilidade deveria ficar a cargo do setor de compras da Universidade. O 164 

Prof. Luis Passoni reiterou que solicitará de cada Laboratório a indicação de uma 165 

pessoa responsável pela controle de estoque dos produtos controlados. Passando ao 166 

item 4, o Sr. André colocou duas demandas da Universidade relacionadas ao seu setor: 167 

i) relatou que o serviço de e-mail da UENF, que está implementado há dois anos, precisa 168 

que sua plataforma seja atualizada e que seu certificado seja renovado, pois o mesmo 169 

expirará no próximo mês; ii) disse que o Sistema Acadêmico que está sendo 170 

implementado, irá exigir maior demanda de hardware. Com relação ao serviço de e-mail, 171 

disse que a sugestão é fazer a migração do nosso sistema para o sistema do gmail, onde 172 

poderemos usar os recursos do mesmo, de forma gratuita. Explicou como funcionará o 173 

novo serviço de e-mail. Disse que será feita a mudança e que talvez seja preciso fazer o 174 

recadastramento dos usuários. Explicou como funciona a capacidade do link de internet 175 

da UENF e citou o que tem sido feito para que o mesmo atenda à Instituição da forma 176 
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mais razoável possível, já que temos um link de baixa capacidade. O Prof. Marcelo 177 

Gantos informou que no dia 12/05/2016, será realizado, no Centro de Convenções da 178 

UENF, o Fórum do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. 179 

Informou, também, que há um funcionário da Fundação Estadual do Norte-Fluminense - 180 

FENORTE interessado em trabalhar em seu Centro. Disse que encaminhou o pedido à 181 

DGA. Ressaltou que o servidor possui um perfil bom e que para o Centro de Ciências do 182 

Homem - CCH seria muito produtivo se uma das vagas fosse ocupada por ele. A Sr.ª 183 

Patrícia disse que encaminhou tal solicitação à Reitoria. A Prof.ª Kátia apresentou a 184 

solicitação, feita pelo Prof. Vanildo Silveira, do Laboratório de Biotecnologia – LBT, de 185 

reposição de sua secretária. Informou que o Conselho de Centro do CBB disse que não 186 

tem pessoal disponível para compor a comissão responsável pela fiscalização da compra 187 

de gases. Relatou que todos disseram que a participação como membro de comissão 188 

fiscalizadora não é tão simples e que já estão sobrecarregados. O Prof. Carlos Gatts 189 

disse que a Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD ficou de indicar três pessoas para a 190 

composição das comissões, mas ressaltou que há apenas três funcionários no setor. A 191 

Prof.ª Rosana disse que colocou os coordenadores da Pós-Graduação para compor as 192 

comissões. O Prof. Luis Passoni explicou a Prof.ª Kátia que os servidores que estão 193 

vindo da FENORTE não têm o perfil de secretaria, logo, não há pessoal de secretaria 194 

disponível. O Prof. Raul salientou que os servidores da Fundação, que foram alocados 195 

na Reitoria, vieram para suprir problemas, pois se um dos servidores que tínhamos 196 

saísse de férias o setor teria que ser fechado. Disse que restaram dezenove servidores 197 

da FENORTE para distribuição entre os Centros. Disse, ainda, que a administração não 198 

tem como fazer uma distribuição diferente da que está sendo feita. Lembrou que temos 199 

concurso em vigor e que é preciso passar todas estas demandas para o Governo do 200 

Estado. Disse que o LBT tem direito, sim, a ter uma secretária, mas a administração não 201 

tem como disponibilizar. O Prof. Luis Passoni solicitou aos Diretores que fizessem o 202 

levantamento do pessoal que está faltando nos Centros. Disse que o item três de pauta 203 

seria discutido na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Luis Passoni 204 

agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 30 minutos. 205 
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