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ATA DA QUINGENTÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 2 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 3 

RIBEIRO – UENF 4 

 5 

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, foi realizada, na sala de reuniões 6 

da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, às 14 horas e 15 minutos, a 7 

quingentésima terceira 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 Marina 10 

Satika Suzuki - Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de 11 

Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta - Pró-Reitor de Extensão e 12 

Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. 13 

Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos - Diretor do 14 

CCH; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr.ª Patrícia Gonçalves 15 

Magalhães – Diretora Geral de Administração. Compareceram como convidados: Prof. 16 

Raul Ernesto Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Sr.ª Maria Beatriz Pessanha 17 

Boeschenstein – Secretária Geral; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da 18 

Prefeitura da UENF; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da Agência de 19 

Inovação; Sr. André Rangel Matos – Diretor de Informação e Comunicação; Prof.ª Helena 20 

Kiyomi Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Sr.ª Daliane da Mata Almeida – 21 

Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes; 2- Acompanhamento de 22 

processos: i)Diesel dos geradores; ii)Câmara de Carreiras; iii)Chamada Pública 23 

MCTI/FINEP/FNDCT – Ação Transversal – Apoio Institucional – 03/2016; iv)Comissão de 24 

produtos químicos controlados; v)Comissão de fiscalização dos contratos; vi)White 25 

Martins; 3- Conselho Curador; 4- Assuntos diversos. Passando ao item 1, o Prof. Luis 26 

Passoni deu os seguintes informes: i)iremos, amanhã, à Secretaria de Fazenda do 27 

Estado do Rio de Janeiro – SEFAZ e também à Assembleia Legislativa do Estado do Rio 28 

de Janeiro - ALERJ, para tratar da situação financeira da UENF; ii)parabenizo o esforço 29 

de todos que participaram na elaboração dos três projetos da Financiadora de Estudos e 30 

Projetos – FINEP, que passaram na primeira fase de avaliação; iii)foi aprovada na ALERJ 31 

e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro - DOERJ a lei de compensação 32 

de dívidas. De acordo com esta lei, o Estado fará o pagamento às empresas prestadoras 33 

de serviço como a AMPLA, PETROBRAS e OI, utilizando os impostos a receber. Estamos 34 

na expectativa de equacionamento das nossas dívidas com estas empresas; iv)a UENF 35 

está atuando no sentido de religar a luz da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado 36 

do Rio de Janeiro - PESAGRO. O Nosso setor jurídico, no dia 20/05/2016, entrou com um 37 

pedido de religamento de energia. Estamos aguardando o contraditório da AMPLA para 38 

que o juiz tome a decisão. O Prof. Olney informou que a PROEX teve aprovação de 39 

proposta APQ2 da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - 40 

FAPERJ, para apoio ao evento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia/2016 e 41 

aguarda depósito da verba aprovada. O Prof. Marcelo Gantos informou que, no próximo 42 

dia vinte, será realizado, na sala de multimídia do Centro de Ciências do Homem, o 43 

Projeto de Economia Solidária na área de pescado. Convidou a todos. A Prof.ª Rosana 44 
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informou que, deverá acontecer nesta semana, a mudança na presidência e diretoria da 45 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. Informou, 46 

ainda, que recebemos a informação de que todos os Programas de Apoio à Pós-47 

Graduação – PROAP da CAPES, foram cortados em setenta e cinco por cento. Salientou 48 

que será preciso repensar em como gastar este recurso de forma mais eficiente. Disse 49 

que todos os coordenadores têm a senha do Sistema de Convênios - SICONV e podem 50 

acompanhar os gastos do seu programa. Informou, também, que a CAPES lançou uma 51 

nova plataforma, o Sistema de Disseminação de Informações - SDI, onde estão reunidas 52 

as informações de todos os bolsistas/CAPES. O Sr. André comunicou que até aquele 53 

momento não havia recebido nenhum e-mail solicitando o recadastramento para 54 

migração do sistema. Pediu aos membros que encaminhassem o nome completo, o e-55 

mail da UENF, um e-mail alternativo e a informação se há interesse, ou não, que seja 56 

feita a migração das informações contidas na plataforma Zimbra para a plataforma que 57 

será implementada. Pediu máxima urgência no envio destas informações. Passando ao 58 

item 2, que trata do Acompanhamento de processos, o Prof. Luis Passoni deu os 59 

seguintes esclarecimentos: i)diesel dos geradores: os geradores estão com seus tanques 60 

secos e por isto pedimos a colaboração para a arrecadação de R$1.200,00 (mil e 61 

duzentos reais). O Prof. Alexandre Pio Vianna e a Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes 62 

fizeram uma contribuição de R$ 400,00 (quatrocentos reias), cada um. Agradeço e 63 

continuamos pedindo colaborações; ii)Câmaras de Carreiras: já estão publicados no 64 

DOERJ os nomes dos seus presidentes e estão aptas a exercerem seus trabalhos. 65 

Foram indicados para presidência a Prof.ª Rita da Trindade Ribeiro Nobre Soares 66 

(presidente da Câmara de Carreira Docente – CCD), o Prof. José Frederico Straggiotti 67 

Silva (presidente da Comissão Central de Carreira Técnico-Administrativa – CCCTA) e o 68 

Prof. Olney Vieira da Motta (presidente da Comissão Setorial de Carreira Técnico 69 

Administrativa da Reitoria); iii)Chamada Pública MCTI/FINEP/FNDCT – Ação Transversal 70 

– Apoio Institucional – 03/2016: passo a palavra a Prof.ª Rosana. A Prof.ª Rosana 71 

lembrou que ficou acordado na reunião anterior que os Diretores de Centro trariam a 72 

indicação de dois nomes. Disse que a Prof.ª Kátia estava indicando o Prof. Álvaro Ramon 73 

e o Prof. Jorge Hudson como representantes do seu Centro na comissão de elaboração 74 

do projeto FINEP. Disse estar na expectativa das indicações dos demais Diretores para 75 

agendar uma reunião; iv)Comissão de produtos químicos controlados: combinamos que 76 

fosse indicado um responsável, por Laboratório, para que fosse feita uma padronização 77 

dos procedimentos. Até o momento, apenas o Centro de Ciências e Tecnologias 78 

Agropecuárias - CCTA nos enviou o nome do responsável por um Laboratório. 79 

Precisamos das demais indicações; v)Comissão de contratos: a comissão que fiscalizará 80 

o funcionamento do Restaurante Universitário já foi instaurada. Estamos aguardando o 81 

retorno da iniciativa da Diretoria Geral de Administração - DGA que solicitou indicações 82 

para a composição das demais comissões; vi)White Martins: a empresa está aguardando 83 

o pagamento da nossa dívida referente a este ano para que, a partir daí, possamos voltar 84 

a comprar fazendo o pagamento à vista. Estamos na expectativa de conseguirmos 85 

normalizar esta situação na próxima semana. Passando ao item 3, o Prof. Luis Passoni 86 

disse que teremos duas questões relativas ao Conselho Curador que serão abordadas no 87 

Conselho Universitário - CONSUNI. Disse que a primeira é com relação ao processo que 88 
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trata de um procedimento para fazer o Regimento do Conselho Curador e a segunda é 89 

referente ao pagamento do jeton. Disse, ainda, que a discussão sobre o pagamento de 90 

jeton irá ao CONSUNI e este deverá definir o percentual aplicado sobre a média de 91 

remuneração do Curador. Disse que este processo está sendo montado e será 92 

encaminhada a cópia digital para os membros. Passando ao item 4, o Prof. Marcelo 93 

Gantos perguntou se havíamos avançado na questão do contato com o representante da 94 

UENF no Conselho Superior da FAPERJ. A Prof.ª Rosana disse que entrou em contato 95 

com o mesmo e passou para ele várias demandas. Disse que devemos chamá-lo 96 

periodicamente para nos trazer as informações da FAPERJ e também levar nossas 97 

questões. O Prof. Luis Passoni comunicou que havia uma vacância na suplência da 98 

representação da UENF no Conselho Superior da FAPERJ e por isto encaminhamos uma 99 

lista tríplice, contendo os nomes dos professores Carlos Eduardo de Rezende, Messias 100 

Gonzaga Pereira e Herval Ramos Paes Júnior, para que o Governador fizesse a 101 

indicação. Disse que o Prof. Carlos Rezende foi escolhido para suplente. Relatou que na 102 

reunião extraordinária do CONSUNI, do dia 03/06/2016, foi levantada, por um 103 

conselheiro, a hipótese de se suspender o ingresso de estudantes à Universidade no ano 104 

de 2017. Disse que gostaria que fosse discutido o encaminhamento que daremos a esta 105 

sugestão. Disse, ainda, que para esta questão foi pensado fazer a tramitação pela 106 

Câmara de Graduação, Colegiado Acadêmico - COLAC e CONSUNI. A Prof.ª Kátia disse 107 

esperar que o assunto tenha retorno também nos Centros. O Prof. Luis Passoni 108 

perguntou ao Colegiado se concordava com o encaminhamento. A maioria do Colegiado 109 

concordou com o encaminhamento. O Prof. Marcelo Gantos disse que se tratava de 110 

uma situação que poderia ter graves consequências, mas que tínhamos que dar 111 

prosseguimento a esta discussão. Disse, ainda, que a suspensão do ingresso de 112 

estudantes à Universidade no ano de 2017 é uma alternativa que deve ser considerada. A 113 

Prof.ª Marina alertou que o recurso que paga o subsídio dos estudantes da Graduação e 114 

da Pós-Graduação é do Governo Federal e o mesmo só vem com a adesão da 115 

Universidade ao Sistema de Seleção Unificada - SISU. O Prof. Olney relatou que, desde 116 

o ano de 2014, está aprovado no Plano Nacional de Educação – PNE que seja 117 

assegurado, no mínimo, dez por cento do total de créditos curriculares exigidos para a 118 

graduação em atividades de Extensão, como por exemplo, programas e projetos de 119 

extensão universitária. Complementou informando que a UENF está pronta para aderir a 120 

esta lei, pois desenvolve várias atividades de extensão que se enquadram nas exigências 121 

do PNE e que convidará uma colaboradora externa para uma reunião aqui na UENF com 122 

os coordenadores de Extensão e Graduação. Avisou que, esta será a sua principal 123 

missão na PROEX e que, num dado momento, a sua Pró-Reitoria irá pedir a colaboração 124 

dos Coordenadores de Graduação para esta questão. O Prof. Frederico perguntou se 125 

temos infraestrutura necessária para isto. O Prof. Olney disse que temos toda a 126 

infraestrutura e o que nos falta é formalizar e codificar as disciplinas. O Prof. Rodrigo 127 

sugeriu que a comissão ligada à Reitoria, que está tratando da elaboração do Plano de 128 

Desenvolvimento Institucional – PDI, se reúna com maior frequência. A Prof.ª Helena 129 

convidou a todos para a Festa Junina do Hospital Veterinário que será realizada no dia 130 

17/06/2016. O Prof. Frederico disse que havia encaminhado, há uns dez dias, uma 131 

Correspondência Interna à Secretaria Acadêmica da Universidade – SECACAD, 132 
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informando que os coordenadores estão sobrecarregados e que não dispunham de 133 

secretários para a realização das tarefas que lhe foram passadas. Perguntou se a 134 

Reitoria já tinha tomado ciência. O Prof. Raul disse que esteve em contato com a 135 

responsável pela SECACAD, Sr.ª Valentina, e que a mesma está analisando a questão e 136 

nos enviará uma resposta. A Prof.ª Rosana distribuiu o folder do Programa de Pós-137 

Graduação em Ciências Naturais, para ciência e divulgação. Disse que o folder foi 138 

elaborado pela Prof.ª Maria Cristina Canela Gazotti em conjunto com o Programa de Pós-139 

Graduação em Ciências Naturais – PGCN. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Luis 140 

Passoni agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas e 20 minutos. 141 
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         Prof. Luis Cesar Passoni                                                Daliane da Mata Almeida 147 

                      Reitor                                                                       Secretária ad hoc 148 


