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ATA DA QUINGENTÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 2 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 3 

RIBEIRO – UENF 4 

 5 

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

reuniões da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, às 14 horas e 10 minutos, a 7 

quingentésima quarta reunião ordinária do Colegiado Executivo da Universidade 8 

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

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

Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney 11 

Vieira da Motta - Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia 12 

Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; 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 Ana Terezinha Queiroz Peixoto - Gerente de 21 

Recursos Humanos; Sr.ª Roselane da Silva Oliveira Silva – Sub-Gerente de Recursos 22 

Humanos; Sr.ª Débora Borges Domingos Faes – Assistente Técnica Administrativa da 23 

Gerência de Recursos Humanos; Sr.ª Daliane da Mata Almeida – Secretária ad hoc. 24 

Tratou-se da seguinte pauta: 1- Cerimônia de posse de docentes; 2- Aprovação da 25 

ata da 500ª reunião; 3- Informes; 4- Decretos: N.º 45.680 e N.º 45.682, de 08/06/2016; 26 

5- Conselho Curador; 6- Assuntos diversos. Passando ao item 1, o Prof. Luis 27 

Passoni deu início à reunião parabenizando aos novos servidores pelo sucesso no 28 

concurso. Passou a palavra a Sr.ª Débora. A Sr.ª Débora fez uma breve explanação 29 

sobre a importância da Universidade ao longo dos seus vinte e três anos de 30 

existência. O Prof. Luis Passoni fez um breve relato da situação financeira em que 31 

nos encontramos e da superação das dificuldades em crises anteriores. Ressaltou 32 

que a UENF está entre as melhores universidades devido à dedicação dos membros 33 

da comunidade, entre os quais seu corpo docente formado por doutores com 34 

dedicação exclusiva e disse esperar que os novos docentes também se dediquem à 35 

Instituição. A Sr.ª Débora convocou os seguintes docentes para assinarem o “Termo 36 

de Posse”: Carlos Leonardo Ramos Póvoa (professor associado); Edson Terra 37 

Azeredo Filho (professor associado); Elaine Cristina Ferreira Oliveira (professora 38 

associada); Fernando Diogo de Siqueira (professor associado); Leonardo Siqueira 39 

Glória (professor associado); Luiz Henrique Zeferino (professor associado); Marcelo 40 

Vivas (professor associado); Maria Cristina Canela Gazotti (professora titular); Ricardo 41 

André Avelar da Nóbrega (professor associado) e Sebastião Décio Coimbra de Souza 42 
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(professor associado). Parabenizou a todos. Passando ao item 2, o Prof. Luis 43 

Passoni colocou em apreciação a minuta da ata da 500ª reunião, sendo aprovada 44 

por unanimidade. Passando ao item 3, o Prof. Luis Passoni informou que a Prof. 45 

Teresa de Jesus Peixoto Faria, Vice-Reitora, não estava presente por estar em férias. 46 

Informou, também, que a Prof.ª Marina Satika Suzuki, Pró-Reitora de Graduação, 47 

comunicou a impossibilidade de participação de sua Pro-Reitoria nesta 504ª reunião 48 

do Colegiado, por estar participando, em conjunto com o Prof. Marcelo Shoey, do 49 

Seminário Municipal de Educação e o Prof. Carlos Gatts estar participando de uma 50 

reunião do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. Comunicou, a pedido da 51 

Prof.ª Marina que, “na reunião do CEA – CEDERJ, ocorrida no dia 13/06/2016, foi 52 

solicitada às consorciadas uma institucionalização mais forte em relação ás atividades 53 

de EAD e sugerida uma incorporação das atividades docentes na EAD às atividades 54 

regulares da instituição e, em função da grave crise financeira pela qual vem 55 

passando o ERJ, com esta assimilação de atividades, diminuiria a contrapartida que 56 

foi utilizada inicialmente como incentivo à participação na EAD (bolsas para 57 

docentes), e por outro lado, se faria um esforço na contratação de mais docentes nas 58 

instituições participantes”. Ressaltou que devemos ficar atentos a este processo. 59 

Disse que a Prof.ª Marina também pediu que fosse informado que, “tendo em vista a 60 

divulgação das datas do ENEM 2017, comunicamos a alteração da data da Semana 61 

Acadêmica Unificada da UENF, anteriormente agendada para o período entre 05 e 11 62 

de novembro, para 22 a 28 de outubro, logo após a Semana de Ciência e 63 

Tecnologia”. O Prof. Olney informou que a Chamada CNPq 11/2016 - Bolsas de 64 

Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora-DT esta aberta 65 

desde o dia 23/05/2016 e se encerrará em 12/08/2016. Leu o objetivo da chamada, 66 

que é valorizar pesquisadores, cujos perfis e projetos de pesquisa sejam voltados 67 

para o desenvolvimento tecnológico e a indução de inovações, incentivando a 68 

disseminação da cultura da inovação e do empreendedorismo de base tecnológica. A 69 

Prof.ª Rosana lembrou que estávamos em conversa com a Faculdade de Medicina 70 

de Campos – FMC para a realização de um workshop. Disse que propomos a 71 

realização de um workshop fechado, no mês de junho, para detectar parcerias. Disse, 72 

ainda, que foram agregados a este evento o Centro de Ciência e Tecnologia - CCT, o 73 

Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias - CCTA e o Centro de Biociências e 74 

Biotecnologia - CBB e que o Centro de Ciências do Homem – CCH, ficará para um 75 

segundo workshop, ainda sem data prevista. Disse esperar, com relação ao edital 76 

MCTI/FINEP/FNDCT – Ação Transversal – Apoio Institucional – 03/2016, que a 77 

Diretoria do CCH e do CCT, encaminhem suas duas indicações para a composição 78 

da comissão que tratará da elaboração do projeto. O Prof. Marcelo Gantos disse 79 

que, com relação a este edital, estava em tratativa com o Sr. André para fazerem um 80 

trabalho que juntasse campo visual e informação para ser usado no Centro de 81 

Convenções. O Sr. André explicou que a ideia é dar estrutura às salas do Centro de 82 

Convenções para a realização de vídeo conferências e estender estes recursos 83 

físicos, também, para as salas de pós-graduação. O Prof. Marcelo Gantos 84 
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acrescentou que este projeto, também, viabilizará um fortalecimento da nossa rede de 85 

internet, quando o Centro de Convenções não estiver em uso. O Prof. Luis Passoni 86 

lembrou aos Diretores que este projeto da Financiadora de Estudos e Projetos - 87 

FINEP se trata de um projeto único e que será feito um debate ampliado para toda a 88 

Universidade. A Prof.ª Rosana alertou aos Diretores de Centro que a Coordenação 89 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES esta fazendo uma maior 90 

fiscalização com relação às bolsas de pós-graduação. Disse que estudantes que 91 

recebem e não concluem, alegando motivo de saúde, terão que passar por uma junta 92 

médica da instituição e, caso haja alguma irregularidade, serão obrigados a devolver 93 

as bolsas recebidas. Disse que teremos que nos organizar para tratar deste assunto 94 

internamente. Informou que estão abertas as inscrições para as bolsas de pós- 95 

doutorado no exterior. O Prof. Luis Passoni colocou em discussão a documentação, 96 

encaminhada para os membros, referente à Lei Orçamentária Anual – LOA para 97 

2017. Disse que a Sr.ª Ana Terezinha e a Assessora de Orçamento, Planejamento e 98 

Gestão, Sr.ª Renata, fizeram a elaboração do Quadro de Detalhamento de Despesas 99 

– QDD/2017, nos mesmos moldes do ano de 2016. Disse que o mesmo será 100 

apresentado na reunião do próximo Conselho Universitário – CONSUNI. A Sr.ª Ana 101 

Terezinha disse que foram feitas as atualizações monetárias e explicou como foi feito 102 

o reajuste dos valores dos salários dos servidores docentes e técnicos. O Prof. Luis 103 

Passoni disse que demandas como a ampliação do quadro de pessoal, implantação 104 

da Biblioteca Central e do Espaço da Ciência, manutenção do Restaurante 105 

Universitário, expansão da UENF em Macaé, Campos e Noroeste já estão previstas 106 

neste orçamento. A Sr.ª Ana Terezinha lembrou que há possibilidade de inclusão de 107 

outras demandas, mas cabe aos Diretores fazerem o levantamento das mesmas para 108 

que a Sr.ª Renata possa analisar a possibilidade de encaixá-las dentro do orçamento 109 

que foi previsto. O Prof. Marcelo Gantos lembrou aos membros que aos finais de 110 

semana a Universidade tem ficado muito exposta com relação à segurança no 111 

campus. Chamou a atenção para pensarmos na vulnerabilidade do CCH. O Sr. 112 

Rogério disse que ele e o Prof. Raul fizeram contato com o comando militar da região 113 

e o mesmo se comprometeu em fazer rondas tanto no campus/Campos, quanto em 114 

Macaé. Passando ao item 4, o Prof. Luis Passoni comunicou que o Governo do 115 

Estado, a partir do dia 01/07/2016, fará a suspensão, por doze meses, de qualquer 116 

concurso ou nomeação. Citou os Decretos: N.º 45.680 e N.º 45.682, de 08/06/2016. O 117 

Prof. Raul esclareceu que o orçamento da Universidade se enquadra na categoria 118 

educação. Disse que estamos tentando contato com a Assembleia Legislativa do 119 

Estado do Rio de Janeiro - ALERJ, para que o nosso orçamento entre na 120 

excepcionalidade do Decreto. O Prof. Luis Passoni disse que estava trazendo o 121 

assunto ao Colegiado para que os membros tomassem ciência da situação. O item 5, 122 

não chegou a ser discutido na reunião. Passando ao item 6, a Sr.ª Patrícia 123 

comunicou que, de acordo com um Decreto Estadual, a Universidade é obrigada a 124 

fazer a depreciação dos seus bens patrimoniais. Lembrou que tem que ser feita uma 125 

avaliação da vida útil do patrimônio. Disse que dos quatrocentos agentes patrimoniais, 126 
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cento e cinquenta deles ainda não entregaram a lista com a relação dos patrimônios e 127 

suas depreciações. Salientou que a Gerência de Patrimônio - GPAT faz a 128 

consolidação dos dados, mas para isto, é necessário que os agentes patrimoniais 129 

encaminhem suas listagens. Disse que estará encaminhando aos Centros a lista com 130 

o nome dos agentes patrimoniais e também a legislação que regulamenta tal 131 

determinação. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Luis Passoni agradeceu a todos 132 

e encerrou a reunião às 16 horas e 15 minutos. 133 
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       Prof. Luis Cesar Passoni                                                Daliane da Mata Almeida 139 

                      Reitor                                                                       Secretária ad hoc 140 


