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ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 

ACADÊMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – 

UENF 

 

Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezessete, ocorreu, na sala de Reuniões da Pró-1 

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPPG, às 14 horas e 10 minutos, a ducentésima 2 

décima sexta Reunião Ordinária do Colegiado Acadêmico da Universidade Estadual do Norte 3 

Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com a presença dos seguintes Membros: Prof. Luis Cesar 4 

Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e 5 

Pós-Graduação; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Olney Vieira da 6 

Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof. Carlos Eduardo B. de Souza – 7 

Chefe de Laboratório – CCH; Prof.ª Daniela Barros de Oliveira – Chefe de Laboratório – CCTA; 8 

Prof.ª Ana Maria Matoso Viana Bailez, suplente do Prof. Manuel Vazquez Vidal Júnior – Chefe de 9 

Laboratório – CCTA; Prof.ª Anna L. Okorokova Façanha – Chefe de Laboratório – CBB; Prof. 10 

Roberto Dutra Torres Júnior – Chefe de Laboratório – CCH; Prof.ª Maria Gertrudes A. Justi da Silva 11 

– Chefe de Laboratório – CCT; Prof.ª Rosana Aparecida Giacomini, suplente do Prof. Fernando 12 

Saboya Albuquerque Júnior – Chefe de Laboratório – CCT; Prof. Cláudio Roberto Marciano – Rep. 13 

Docentes – CCTA; Prof. Leonardo Rogério Miguel – Rep. Docentes – CCH; Prof.ª Ana Paula M. Di 14 

Beneditto – Rep. Docentes – CBB; Prof. Carlos Henrique Medeiros de Souza – Rep. Câmara de 15 

Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Victor Martins Quintana Flores – Rep. Câmara de Graduação; Sr. 16 

Braullio da Paz Fontes, suplente da Sr.ª Lívia Araújo Sam-sin – Rep. Discentes da Graduação; Sr. 17 

Luís Alfredo Prado, suplente do Sr. Diego Sá Leal de Oliveira – Rep. Discentes da Pós-Graduação. 18 

Compareceram como convidados: Sr. Ricardo Pohlmann. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes; 19 

2- Aprovação de Convênios: 2.1- Proc. E-26/009/44/2017 – Convênio FNDE X UENF; 2.2- Proc. E-20 

26/009/45/2017 – Convênio UENF/ASSAI X Universidade Nova de Lisboa (Portugal); 3- 21 

Afastamentos do País: 3.1- CI CBB nº 04/2017 – Prof. Calos Eduardo Veiga de Carvalho; 3.2- CI 22 

LSOL nº 03/2017 – Prof. Luciano Pasqualoto Canellas; 4- Assuntos Diversos. O Prof. Passoni deu 23 

início à reunião informando que o início do semestre será em condições não muito favoráveis, mas 24 

não é possível deixar de retomar as atividades, para evitar problemas de evasão, que foi um 25 

problema muito grande no semestre passado. Hoje existe evasão não só dos calouros, mas 26 

também dos veteranos. O Prof. Passoni continuou sua fala informando sobre os dois incêndios 27 

ocorridos no domingo passado, um aqui no campus, no CCTA, e outro no campus de Macaé, por 28 

sorte havia alguém nos dois locais e os incêndios foram logo contidos. O Prof. Passoni informou 29 

também que estão sendo providenciadas tanto a mudança da Guarda Florestal Municipal para o 30 

Hospital Veterinário, quanto a intensificação das rondas da Polícia Militar no campus da 31 

universidade como resultado da reunião que houve na sexta-feira, antes do carnaval. O Prof. 32 

Passoni informou também que para o início das aulas, estão faltando extintores e filtros nos 33 

bebedouros. Na semana antes do carnaval foram três reuniões com o novo Secretário, sendo uma 34 
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junto com a FERTHYMAR, onde foi ressaltada a importância do trabalho prestado por essa 35 

terceirizada, comentou ainda que hoje foi reestabelecido o corte da grama e a entrega das chaves 36 

nas portarias até às 22 horas, e considerou importante iniciar o semestre e ir até no limite da 37 

responsabilidade. O Prof. Passoni informou da necessidade de manutenção em vários aparelhos 38 

de ar condicionado (DGA, Sala de Reuniões da Reitoria e outros). Sobre a questão orçamentária, o 39 

Prof. Passoni informou que foram publicados os contingenciamentos, o orçamento caiu de R$ 40 

197.000.000,00, para R$ 171.000.000,00. Para salários voltamos ao mesmo valor do ano passado, 41 

para os contratos ficaram R$ 12.000.000,00, mas seria preciso no mínimo o valor de R$ 42 

1.500.000,00/mês. Informou ainda que o auxílio cota, que é definido por lei, incoerentemente, não 43 

tem os recursos necessários para sua execução até o final do ano. O Prof. Passoni comentou 44 

sobre a matéria do jornal Folha da Manhã – e ressaltou que, em relação à segurança, o que está 45 

funcionando é o sistema de portaria (recepcionistas), e resumiu que essa é a situação atual, além 46 

do atraso dos salários dos servidores. O Prof. Roberto Dutra quis saber sobre o Restaurante 47 

Universitário, e foi respondido pelo Prof. Passoni que a firma não quis continuar, que os recursos 48 

são do PENAEST, que ainda não teve edital aberto. O processo de licitação foi iniciado, pois a 49 

liberação de orçamento para a licitação foi conseguida por ofício, com o preço médio de R$ 50 

15,00/refeição. O Sr. Bráullio informou que na UERJ, o preço de R$ 16,00, caiu para R$ 7,80, ao 51 

que o Prof. Passoni acrescentou que no valor de R$ 9,00, será possível manter o subsídio. O 52 

Prof. Carlos Henrique propôs a instalação de câmeras, com a intenção principal de proteção, para 53 

saber exatamente quem é o inimigo, para comprovar quem está ameaçando aqui na universidade. 54 

A Prof.ª Ana Paula informou que no LCA foram colocadas câmeras. O Prof. Olney disse que no 55 

Colégio Agrícola, depois que foi ligado o alarme direto com a Polícia Militar, nenhuma invasão 56 

ocorreu, e sugeriu que se fizesse o mesmo aqui na UENF. O Prof. Passoni passou para a 57 

aprovação dos convênios, e o Sr. Ricardo Pohlmann tomou a palavra para explicar os mesmos. O 58 

primeiro convênio – Proc.: E-26/009/44/2017, com o FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento 59 

da Educação e interveniência da União, representada pelo Ministério da Educação, por intermédio 60 

da Secretaria de Educação Superior – SESu, tem a coordenação do Prof. Luciano Pasqualotto 61 

Canellas, do Laboratório de Solos (LSOL/CCTA); sem definição de HH/mês, credenciado no 62 

Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal; sem previsão de Plano de Trabalho; não há 63 

definição de nome do Projeto; com recursos previstos na ordem de R$ 195.510,00, para a 64 

capacitação de 180 agricultores(as) nos nove municípios da Região Norte Fluminense, mediante 65 

programas que consistem em seis temas: Ciclagem de Nutrientes, Produção de Insumos 66 

Biológicos, Sistema de Irrigação de baixo custo, Biodiversidade, Proteção das áreas de 67 

preservação permanente e capacitação para certificação agroecológica. Os resultados esperados 68 

para a UENF são: atuação no sentido de propiciar a capacitação de 180 agricultores da região, 69 

bem como desenvolver projeto, submetido ao edital do FNDE e aprovado pela concedente. Esse 70 

projeto que teve a sua demanda aprovada pelo CONCEN/CCTA, em 07/02/2017, foi aprovado por 71 

unanimidade. O segundo convênio – Proc.: E-26/009/45/2017, com a Universidade Nova de 72 

Lisboa (Portugal) e pela UENF, a coordenação da ASSAI – Assessoria de Assuntos Internacionais 73 
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e Institucionais; sem previsão de envolvimento de outros professores e técnicos da UENF, e HH; 74 

não há definição de Projeto; não há previsão de recursos; o objetivo é promover a cooperação 75 

entre as duas instituições com o fim de realizar, conjuntamente, atividades acadêmica, científica e 76 

cultural em áreas de interesse comum. Os resultados esperados para a UENF serão o 77 

estreitamento e incremento das relações entre ambas as instituições, permitindo a investigação e a 78 

docência, a cooperação técnica, projetos conjuntos, intercâmbio de pessoal acadêmico, 79 

intercâmbio de estudantes, produção conjunta de documentos e envio recíproco de documentação. 80 

Também foi aprovado por unanimidade. O Prof. Passoni passou para o próximo ponto de pauta 81 

– afastamentos do país que, não havendo destaques, foram votados em bloco e aprovados por 82 

unanimidade. Passando para assuntos diversos, o Prof. Passoni deu os seguintes informes: Aula 83 

Magna com o Prof. Roberto DaMatta no dia 13/03, às 10 horas, no Centro de Convenções; dia 84 

08/03, quarta-feira, às 17 horas, também no Centro de Convenções, encontro recepcionando os 85 

calouros; no dia 11/03, sábado durante todo o dia, a Feira de Ciências, numa promoção da 86 

ADUENF, com divulgação pela ASCOM, e a participação ativa da PROEX, não somente enquanto 87 

servidores da universidade, mas enquanto indivíduos atuantes e participativos. O Prof. Olney 88 

complementou a informação sobre o evento Feira de Ciências, dizendo que a concentração será 89 

no Centro de Convenções, mas os Laboratórios da Universidade estarão abertos à visitação, que já 90 

têm muitas escolas agendadas, inclusive particulares, e na sua opinião, será muito importante que 91 

os alunos venham com os pais para que eles conheçam o que podem perder com a crise que 92 

estamos vivendo. A Prof.ª Justi complementou opinando que considera muito interessante 93 

desmistificar nos diversos alunos a ideia de que eles nunca poderão entrar aqui na UENF. A Prof.ª 94 

Rosana lembrou que no dia 10 encerra o prazo de inclusão de dados na Plataforma Sucupira, 95 

devendo estar homologado junto à CAPES nesse prazo, e ressaltou a necessidade de aumentar as 96 

notas dos Programas da Universidade. Na USP a CAPES já se apresenta em novo formato, com a 97 

internacionalização dos Programas de Pesquisa e Pós-Graduação e outros processos que 98 

envolvam a internacionalização. A Prof.ª Rosana lembrou que houve a extinção do Programa 99 

Ciência sem Fronteiras, e informou que a última notícia que foi dada no Fórum de Pró-Reitores de 100 

Pesquisa e Pós-Graduação do Estado do Rio de Janeiro, foi um corte de 30% do orçamento da 101 

FAPERJ, surgindo a necessidade de recompor o seu orçamento. O Prof. Carlos Henrique 102 

informou que um ex-aluno da UENF teve um artigo sobre a violência no Estado do Espírito Santo 103 

publicado no Jornal New York Times, página da coluna política, e opinou que essa notícia merece 104 

divulgação na página da UENF. A Prof.ª Rosana trouxe a informação do novo formato do PIBID - 105 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – com previsão de novo edital até 2018. O 106 

formato ainda deve ser discutido, com os respectivos valores de bolsas: Aluno – R$ 400.00; 107 

Supervisor: R$ 780,00; Docente de Área: R$ 1.400,00; Coordenador Institucional: R$ 1.500,00. 108 

Nada mais havendo a tratar, o Prof. Passoni agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião 109 

às 14 horas e 53 minutos. 110 
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Prof. Luis Cesar Passoni                            Célia da Silva Caetano        

             Reitor                                                 Secretária ad hoc 


