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ATA DA QUINGENTÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 2 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 3 

RIBEIRO – UENF 4 

 5 

Aos vinte e quatro 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 14 horas e 20 minutos, a 7 

quingentésima primeira reunião ordinária do Colegiado Executivo da Universidade 8 

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

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

Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof. Carlos Eduardo Novo Gatts - representando a 11 

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

Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta - Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 13 

Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Rodrigo 14 

Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof.ª Eliana Crispim França Luquetti, representando 15 

o Prof. Marcelo Carlos Gantos - Diretor do CCH; Sr.ª Patrícia Gonçalves Magalhães – 16 

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

Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Sr.ª Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein – 18 

Secretária Geral; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF; 19 

Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da Agência de Inovação; Sr. André Rangel 20 

Matos – Diretor de Informação e Comunicação; Prof.ª Helena Kiyomi Hokamura – Chefe 21 

do Hospital Veterinário; Sr.ª Renata Maria Parente do Couto – Assessora de Orçamento, 22 

Planejamento e Gestão; Sr.ª Daliane da Mata Almeida – Secretária ad hoc. Tratou-se da 23 

seguinte pauta: 1- Aprovação da ata 499; 2- Informes; 3- Declaração de Docência (CI 24 

REIT/SECACAD n.º 037/2016); 4- Regimento da Comissão de Ética no Uso de Animais 25 

(processo E-26/009/1739//2013); 5- LOA/2016; 6- Comissões Fiscalizadoras de 26 

Contratos; 7- Assuntos diversos. Passando ao item 1, o Prof. Luis Passoni transferiu a 27 

apreciação da minuta da ata 499, para a próxima reunião. Solicitou ao Colegiado a 28 

inversão da pauta, para que o item 5 fosse apreciado antes do item 2. O Colegiado 29 

aceitou a solicitação. Passando ao item 5, que trata da Lei Orçamentária Anual – 30 

LOA/2016, o Prof. Luis Passoni apresentou e fez uma breve explanação a respeito do 31 

Plano Plurianual do Estado do Rio de Janeiro – PPA e do Quadro de Detalhamento de 32 

Despesas – QDD/2016.  Explicou que o PPA compreende o período de 2016 a 2019, mas 33 

é revisto anualmente. Disse que era importante a familiarização com o arquivo 34 

apresentado para que, no próximo ano, pudéssemos trabalhar de forma mais significativa. 35 

Explicou, também, como funciona a distribuição do orçamento no QDD. Disse que o 36 

QDD, para o próximo ano, deverá ser apreciado no Conselho Universitário - CONSUNI do 37 

dia 17/06/2016, para que haja tempo hábil de se fazer as inclusões no sistema do Estado. 38 

Salientou que era preciso começar a fazer o levantamento das nossas demandas. Disse 39 

que precisamos que os Centros, em conjunto com a Reitoria, pensem, por exemplo, 40 

quanto custará para implementarmos os novos cursos. A Sr.ª Renata deu mais alguns 41 

esclarecimentos e disse que todo o levantamento servirá para atender ao PPA e a Lei 42 

Orçamentária Anual - LOA. O Prof. Luis Passoni disse que itens como: implementação 43 

do auxílio saúde, implementação do auxílio creche, construção da biblioteca central, 44 
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ampliação do campi de Macaé e do Campus/Campos, entre outras, já  estavam 45 

contempladas no orçamento de 2016. A Prof.ª Teresa disse que seria bom incluir a 46 

Associação Brasileira de Educação Internacional – FAUBAI no orçamento do próximo 47 

ano. O Prof. Raul lembrou que seria bom incluir, também, o Parque Tecnológico. O Prof. 48 

Luis Passoni pediu aos conselheiros que encaminhassem as suas demandas para o e-49 

mail da Assessoria de Orçamento e Planejamento - ASPLAN. Passando ao item 2, o 50 

Prof. Luis Passoni informou que na última sexta-feira, por iniciativa da UENF, foi 51 

realizada audiência entre os Reitores das Universidades Estaduais com o Governador, 52 

em conjunto com o Secretário de Estado, Sr. Gustavo Reis Ferreira e o presidente do 53 

CEDERJ, Sr. Carlos Eduardo Bielschowsky. O Prof. Raul relatou que foi feita uma 54 

apresentação colocando as nossas demandas e os pontos que deveriam ser resolvidos 55 

com urgência. Disse que Governador ficou de analisar a questão. O Prof. Rodrigo 56 

perguntou sobre a questão do repasse da verba da ALERJ para a UENF. O Prof. Luis 57 

Passoni disse que já repassamos para ALERJ a informação de onde iremos aplicar os 58 

recursos e estamos na expectativa. O Sr. André alertou que os computadores que 59 

sustentam o sistema da Universidade já estão com três anos de uso e que a tendência é 60 

que comecem a dar problemas. Disse que seria interessante usar alguma verba de 61 

projetos para reposição de peças de informática. Complementou que são cerca de 62 

quatrocentos e cinquenta máquinas. O Prof. Luis Passoni disse que na terça-feira 63 

passada, em reunião com os representantes sindicais dos docentes, dos discentes e dos 64 

técnicos administrativos teve a impressão que as classes estão interessadas em voltar à 65 

normalidade na Universidade, mas que não estavam percebendo uma boa vontade, por 66 

parte do governo, para que isto acontecesse. Informou ainda que a Defensoria Pública de 67 

Campos dos Goytacazes entrou com uma ação para obrigar o Estado a pagar, 68 

mensalmente, R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) à Universidade. 69 

Disse que estamos na expectativa deste pagamento. A Prof.ª Teresa informou que 70 

assinamos um convênio, com o Santander Universidades que nos disponibilizará vagas 71 

para intercâmbio no curso de Graduação. O Prof. Luis Passoni comunicou que a 72 

Reitoria recebeu dois pedidos de Recibo de Profissional Autônomo – RPA para 73 

participação de banca. Disse que as passagens e as hospedagens a administração 74 

poderá tentar conseguir, mas RPA não temos. Pediu celeridade nas avaliações 75 

funcionais, principalmente dos servidores que estão em estágio probatório, para que 76 

possam ser encaminhadas para publicação em Diário Oficial. Pediu, também, celeridade 77 

no encaminhamento das vagas que estiverem em aberto para concursos. Informou que 78 

encaminhamos ao Colegiado Executivo - COLEX dois assuntos correlatos, que irão para 79 

apreciação do CONSUNI: “Criação da Resolução que autoriza os Centros e Laboratórios 80 

a manterem frota própria de veículos” - processo E-26/009/482/2016 e “Alteração de 81 

Resolução CONSUNI 001/2008” - processo E-26/009/481/2016. Disse que esta ideia 82 

surgiu por não estarmos conseguindo manter a nossa frota de veículos. Observou que os 83 

recursos oriundos dos projetos de pesquisa estão nos Centros, com os pesquisadores, e 84 

não na Reitoria. Disse que a Reitoria também está pensando em fazer a transferência de 85 

um veículo para o Campus/Macaé, pois são os professores do Campus/Macaé, que estão 86 

pagando pelo combustível, quando precisam se deslocar até a UENF. Relatou que a 87 

transferência do patrimônio regularizará esta situação. Disse que estava colocando a 88 
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questão no COLEX para que a discussão fosse levada aos Centros e Laboratórios. O 89 

Prof. Carlos Gatts informou que, pela manhã, havia tido reunião da Câmara de 90 

Graduação e foi discutida a questão do número de evasões estudantis em nossa 91 

Universidade. Distribuiu aos membros uma tabela com a discriminação dos cursos e suas 92 

evasões ao longo dos anos. Disse que, normalmente, espera-se uma evasão em torno de 93 

vinte a vinte e cinco por cento, mas que há cursos na UENF com ordem de evasão 94 

superior a sessenta por cento. Ressaltou que esta é uma situação preocupante. 95 

Observou que, neste ano, a procura pelo curso de Engenharia de Exploração e Produção 96 

de Petróleo, por exemplo, foi a mesma das Licenciaturas em Matemática e Física. Disse 97 

que seria necessária uma parceria dos Diretores de Centro no sentido de alertar seus 98 

coordenadores para este fato. O Prof. Luis Passoni chamou a atenção para o alto 99 

percentual de evasão, sessenta e sete por cento, nos cursos de Licenciatura em Química, 100 

Física e Matemática e disse que a Universidade não pode ficar confortável com este 101 

quadro. Disse, ainda, que precisamos pensar no que fazer para melhorar, pois, não 102 

podemos conviver passivamente com estes percentuais relativos à evasão. A Prof.ª 103 

Helena disse que lhe chama à atenção o tempo que o aluno leva para se graduar, por 104 

exemplo, em Medicina Veterinária. Disse que o discente tem dificuldade em fazer 105 

dependências de disciplinas em outros períodos, porque não temos professores 106 

suficientes para abrir turmas. Relatou que esta é uma das reclamações dos alunos e 107 

disse que, também por isto, o tempo de permanência na Universidade se torna extenso. 108 

O Prof. Olney disse que a mobilidade estudantil poderia ser interessante para redução 109 

das evasões. Disse, ainda, que precisávamos fazer uma maior divulgação desta 110 

possibilidade. O Prof. Raul disse que é preciso saber se o aluno está saindo da 111 

Universidade porque esta em vista de outra, que acha mais interessante, ou está se 112 

evadindo por problemas da nossa Instituição. Disse que em relação aos dados é 113 

importante comparar os valores reais, pois os cursos de Licenciatura tem evasão alta 114 

também em outras Universidades. Disse que precisamos de um estudo mais profundo. O 115 

Prof. Luis Passoni disse que a intenção e levar a discussão ao Conselho de Centro - 116 

CONCEN para que chegue aos Laboratórios e aos Coordenadores de Cursos. O Prof. 117 

Olney disse que deveria haver uma reunião com todos os Coordenadores de Curso para 118 

chamá-los às suas funções. O Prof. Luis Passoni salientou que é importante a 119 

participação de todos. Passando ao item 3, que trata da declaração de docência, o Prof. 120 

Luis Passoni relatou que há técnicos de nível superior sendo apontados como docentes 121 

de nossas disciplinas. Frisou que isto não pode ocorrer. Disse que alguns técnicos têm 122 

pedido declaração de docência à Secretaria Acadêmica da Universidade - SECACAD. 123 

Reiterou que não pode ser colocado, no lugar do nome do professor ou coordenador, o 124 

nome de um técnico como responsável por disciplina e disse que isto deve ser resolvido 125 

nos Centros para que não chegue questões como esta a SECACAD. A Prof.ª Teresa 126 

salientou que a função do técnico é auxiliar o professor. Passando ao item 4, que trata do 127 

Regimento da Comissão de Ética no Uso de Animais (processo E-26/009/1739//2013), o 128 

Prof. Luis Passoni disse que este processo era para a apreciação do CONSUNI, mas 129 

que estava trazendo ao COLEX porque a Assessoria Jurídica da UENF, nos devolveu na 130 

semana passada, sugerindo alteração. Explicou que se tratava de um processo do ano de 131 

2013, que já havia sido levado ao CONSUNI e tido uma relatoria do mesmo. A Prof.ª 132 
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Helena disse que achava que deveria ser indicado, no COLEX, um relator. O Prof. Luis 133 

Passoni perguntou ao Colegiado se os membros achavam que deveria ser indicado um 134 

relator no COLEX ou se deveria deixar que a indicação fosse feita pelo CONSUNI. A 135 

Prof.ª Rosana disse que o jurídico propôs a adequação do processo ao regimento e não 136 

via problemas em retorná-lo ao relator para que fossem feitas as adequações. O Prof. 137 

Raul perguntou a Prof.ª Helena se ela poderia fazer a relatoria do processo. A Prof.ª 138 

Helena concordou. O Prof. Luis Passoni disse que o processo seria encaminhado à 139 

professora e, após sua relatoria, o mesmo seria levado à apreciação do CONSUNI. 140 

Passando ao item 6, que trata das Comissões Fiscalizadoras de Contratos, o Prof. Luis 141 

Passoni disse que temos a necessidade de composição de mais uma comissão, esta 142 

para fiscalizar os serviços da empresa K9 Vigilância Patrimonial Ltda. Passou a palavra 143 

ao Diretor da Prefeitura da UENF. O Sr. Rogério lembrou que a Sr.ª Soraya Aguiar – 144 

Assessora I da Selicont, esteve presente em uma das reuniões do Colegiado, pedindo 145 

que fossem compostas, o mais rápido possível, as comissões que fiscalizarão os 146 

contratos das empresas com a UENF. Salientou que a Prefeitura do Campus já está com 147 

oito contratos sob a sua responsabilidade. A Sr.ª Patrícia citou as empresas que ainda 148 

precisam que seja formada uma comissão para fiscalização dos seus serviços. Disse que 149 

a Diretoria Geral Administrativa - DGA encaminhará uma correspondência interna para as 150 

Direções de Centro solicitando suas indicações. Ressaltou que terão que ser indicados, 151 

no mínimo, três nomes. Disse que, como o Centro de Biociências e Biotecnologia - CBB 152 

não poderá indicar ninguém para a composição da comissão, como dito em reunião 153 

anterior, o mesmo deverá se comprometer a assinar as notas fiscais. Perguntou aos 154 

membros se estavam de acordo com relação ao CBB. O Colegiado não se pronunciou de 155 

forma contrária. A Prof.ª Kátia disse que o seu Centro poderá assinar as notas. Relatou 156 

que o Centro discorda em fiscalizar os contratos porque não dispõe de pessoal para isto. 157 

Esclareceu que os servidores, que estão fazendo trabalhos técnicos no CBB, já estão 158 

sobrecarregados. Disse que o Centro questiona o número de funcionários que a Reitoria 159 

tem. A Prof.ª Helena perguntou como será feita a fiscalização destes contratos. A Sr.ª 160 

Patrícia deu uma breve explicação e disse que, ser componente de uma comissão 161 

fiscalizadora não é tão simples, pois as Legislações estão mais rigorosas e a 162 

responsabilidade recai sobre a comissão. Salientou que, apesar disso, temos que ter 163 

comprometimento com a Instituição. O Sr. André ressaltou que não se tratava apenas de 164 

uma questão legal, tratava-se também da possibilidade de fiscalizar se a nossa Instituição 165 

está sendo beneficiada com o cumprimento do contrato. Disse que não colocava a sua 166 

diretoria para participar das comissões porque já conta com mais de um milhão e meio de 167 

patrimônios sob sua responsabilidade. O Prof. Raul pediu a Sr.ª Patrícia que colocasse 168 

ele e a Prof.ª Helena na comissão que fiscalizará os serviços da empresa de vigilância 169 

patrimonial K9. A Sr.ª Patrícia reiterou que iria encaminhar para os Centros a solicitação 170 

da indicação de nomes para a composição das comissões. O Prof. Luis Passoni disse a 171 

Sr.ª Patrícia que convinha encaminhar, também, a relação das comissões que já estão 172 

formadas e fez a leitura das mesmas, para conhecimento dos membros. Passando ao 173 

item 7, o Sr. André informou que o e-mail da UENF não acabará, apenas migrará da 174 

plataforma Zimbra para o serviço de e-mail do Google. Explicou como se dará a migração 175 

e como funcionará o novo e-mail e seus recursos. Disse que será preciso fazer um novo 176 
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cadastro dos usuários do e-mail da UENF e para isto a Gerência de Informação da UENF 177 

solicitará um e-mail alternativo. Disse, ainda, que esta migração já começou e se 178 

estenderá até o dia 25/06/2016. Explicou que, num primeiro momento, será feita a 179 

migração dos e-mails dos professores. O Prof. Luis Passoni pediu aos Diretores que 180 

façam o aviso em seus Centros para que sejam enviados, através de e-mail, os seguintes 181 

dados: nome completo, e-mail da UENF e e-mail alternativo. A Prof.ª Helena comunicou 182 

que houve um pequeno problema relativo ao acesso da equipe técnica da UENF a um 183 

equipamento de informática que está instalado em uma das salas do Hospital Veterinário. 184 

Relatou que a docente que utiliza a sala não havia deixado uma cópia da chave para 185 

acesso a mesma e, por isto, foi preciso quebrar a maçaneta. Salientou que outra 186 

maçaneta foi colocada no lugar. Relatou que a docente não concordou com a atitude 187 

tomada alegando que a sala era de seu uso. Disse que o que lhe chamava à atenção era 188 

a falta de percepção dos colegas doutores em perceber que a privatização do espaço 189 

público prejudica a todos. Salientou que não tem prerrogativa de trancar a porta sem 190 

deixar uma cópia com o segurança ou na Prefeitura do Campus. Pediu ajuda ao 191 

Colegiado de como lidar com a situação. O Sr. Rogério disse que a solução está na 192 

normatização do uso dos espaços. A Sr.ª Beatriz sugeriu que se disponibilizassem uma 193 

cópia, de todas as chaves do Centro, para os seus respectivos Diretores. A Prof.ª Helena 194 

relatou que no Hospital Veterinário todos os Laboratórios têm uma cópia que fica com o 195 

segurança e que estava refazendo algumas chaves, para ficar também na Prefeitura do 196 

Campus, como cópias de segurança. O Prof. Luis Passoni disse que é preciso, sim, 197 

normatizar. Sugeriu tratar este caso, em específico, com a instauração de uma 198 

sindicância. O Sr. André relatou a dificuldade que o setor de informática tem, quando 199 

precisa ter acesso aos racks que estão instalados em algumas salas. Disse que nos 200 

prédios novos não há este problema, porque os racks estão instalados nos corredores. 201 

Disse, ainda, que tecnicamente é possível fazer a retirada dos racks das salas, mas não é 202 

viável porque é economicamente dispendioso. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Luis 203 

Passoni agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 45 minutos. 204 
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