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ATA DA QUINGENTÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 2 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 3 

RIBEIRO – UENF 4 

 5 

Aos vinte e um 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 quinta reunião ordinária do Colegiado Executivo da Universidade Estadual 8 

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.ª Marina Satika Suzuki - Pró-Reitora de 11 

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

Olney Vieira da Motta - Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia 13 

Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor 14 

do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos - Diretor do CCH; Prof. José Frederico Straggiotti 15 

Silva – Diretor do CCTA; Sr.ª Patrícia Gonçalves Magalhães – Diretora Geral de 16 

Administração. Compareceram como convidados: Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio – 17 

Chefe de Gabinete; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da 18 

UENF; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da Agência de Inovação; Sr. André 19 

Rangel Matos – Diretor de Informação e Comunicação; Prof. Leonardo Serafim da 20 

Silveira, representando a Prof.ª Helena Kiyomi Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; 21 

Sr.ª Daliane da Mata Almeida – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- 22 

Informes; 2- Situação da Universidade; 3- Indicação Legislativa para Gestão e Execução 23 

Orçamentária e Financeira da UENF (processo E-12/001/887//2016); 4- Indicação 24 

Legislativa para a Criação de Cursos (processo E-12/001/891//2016) 5- Assuntos 25 

diversos. O Prof. Luis Passoni deu início a reunião solicitando a inserção na pauta da 26 

minuta da ata da 497ª reunião. A solicitação foi aprovada pelo Colegiado. Passando 27 

ao item inserido, o Prof. Luis Passoni colocou em apreciação a minuta da ata da 497ª 28 

reunião, sendo aprovada com uma abstenção, após as retificações da Prof.ª Kátia 29 

Valevski Sales Fernandes e do Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro. O Prof. Luis 30 

Passoni propôs alteração da ordem da pauta, tratando primeiramente os itens três e 31 

quatro. O Colegiado concordou com a proposta. Passando ao item 3, o Prof. Luis 32 

Passoni informou que recebemos, do Gabinete do Governador, para que a Universidade 33 

se manifeste a respeito, duas Indicações Legislativas do Deputado Geraldo Pudim. Disse 34 

que a primeira (Indicação legislativa N.º 154/2016) diz respeito à Gestão e Execução 35 

Orçamentária e Financeira da UENF (processo E-12/001/887//2016), que inclui a 36 

definição em lei do orçamento da UENF enquanto percentual da arrecadação do Estado e 37 

estipula o repasse em duodécimos, permitindo autonomia de execução financeira. 38 

Sugeriu encaminhamento de resposta afirmando a pertinência da indicação e sugerindo 39 

seu encaminhamento à ALERJ como Projeto de Lei. O Colegiado concordou com o 40 

encaminhamento. Colocado em discussão o item 4 (Indicação Legislativa N.º 113/2015), 41 

refere-se à criação dos Cursos Superiores em Medicina, Direito e Assistência Social pela 42 

UENF (processo E-12/001/891//2016). A Prof.ª Marina disse que colocou como informe 43 

na reunião da Câmara de Graduação a Indicação Legislativa N.º 113/2015 e que foi 44 
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sugerido que não se negasse o interesse, mas que fosse relatado que, na atualidade, não 45 

temos recurso e, além disso, será difícil conseguir um corpo docente com dedicação 46 

exclusiva. A Prof.ª Kátia disse que entendia a posição da Câmara de Graduação, mas 47 

não achava que deveria ser respondido apenas isto. Disse que deveria, também, deixar 48 

claro que a indicação de cursos deve partir da Universidade. O Prof. Raul disse que a 49 

indicação legislativa era do ano de 2015 e que desde a época, com a expansão 50 

campi/Macaé, se cogitava a implementação destes novos cursos. Disse concordar com a 51 

Prof.ª Kátia quando ela diz que quem decide quais cursos serão abertos é a 52 

Universidade. O Prof. Luis Passoni sugeriu encaminhar resposta apontando que, para a 53 

Universidade criar os cursos propostos demandaria muito tempo e recursos, tanto 54 

material quanto humano, sendo mais vantajoso para o Estado investir na criação dos 55 

cursos já aprovados no Conselho Universitário – CONSUNI, o Colegiado concordou com 56 

o encaminhamento. Passando ao item 1, o Prof. Luis Passoni informou que recebemos 57 

um ofício da Casa Civil, nos solicitando a cessão de seis servidores para o Tribunal 58 

Regional Eleitoral do Rio de Janeiro – TRE/RJ. Disse que os servidores solicitados foram: 59 

Edilene Gomes de Souza; Verlaine de Oliveira Pereira; José Antônio Alves Tougeiro; 60 

Patrícia Brêtas e Arueira; Paulo Roberto Siqueira Dias e Josué Barbosa Martins. Explicou 61 

que a cessão será do mês de agosto até o dia 18/11/2016 ou 21/10/2016 (caso haja 62 

apenas o primeiro turno). Após discussão do Colegiado com relação à possibilidade, ou 63 

não, de cessão dos servidores solicitados, foi feita a sugestão de substituição de alguns 64 

nomes e o Prof. Luis Passoni pediu que fossem encaminhadas à Reitoria as demais 65 

sugestões de substituição. O Prof. Luis Passoni leu o e-mail, encaminhado à Reitoria 66 

pela Prof.ª Adriana Jardim de Almeida, que trata da solicitação de autorização para 67 

divulgação da marca de uma empresa que está apoiando as pesquisas do Criatório 68 

Científico de Ratitas da UENF através de doações mensais de ração. O Prof. Raul disse 69 

que, em sua opinião, deveria ser colocada uma placa de agradecimento da Universidade 70 

à empresa, o que valeria como uma propaganda e também como forma de incentivo para 71 

que outras empresas fizessem doações. O Prof. Olney disse que poderia ser feito um 72 

modelo único de outdoor, onde as empresas seriam citadas como apoiadoras. A Prof.ª 73 

Kátia disse que não via problemas em tal iniciativa. O Prof. Leonardo disse que também 74 

não via problemas, desde que a propaganda ficasse apenas durante o período em que 75 

houvesse o patrocínio. O Prof. Luis Passoni disse entender que o Colegiado não estava 76 

contrário à iniciativa, mas tinha a preocupação com relação à questão do tempo em que a 77 

propaganda ficaria em vigor. Disse que a Reitoria iria consultar a Assessoria Jurídica da 78 

Universidade para mais esclarecimentos. Disse, ainda, que pediria a Prefeitura do 79 

Campus para fazer um estudo de onde poderiam ser colocados outros outdoors, e que 80 

estes poderiam ser fonte de renda adicional para a UENF. O Prof. Marcelo Gantos 81 

salientou que a questão não era tão simples. Disse que se a oferta era uma doação, não 82 

teria sentido fazer uma troca com propaganda. Disse, ainda, que deveria ser feita apenas 83 

uma placa ou uma carta, do Reitor, em agradecimento às doações. A Prof.ª Rosana 84 

explicou que não era uma questão de doação e sim de patrocínio. O Prof. Marcelo 85 

Gantos disse que, sendo um patrocínio, não via problemas. O Prof. Luis Passoni 86 

colocou em pauta a “Proposta para o Campus Universitário da UENF em Macaé” (CI CCT 87 

N.º 073/16). Disse que durante muito tempo Macaé e Laboratório de Engenharia e 88 
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Exploração de Petróleo - LENEP eram sinônimos, mas, com o surgimento do Laboratório 89 

de Meteorologia – LAMET, começaram a surgir algumas questões operacionais. Disse 90 

que, pensando nisto e considerando a possibilidade de surgimento de outros laboratórios, 91 

não só do Centro de Ciência e Tecnologia – CCT, iniciou-se a discussão sobre a 92 

possibilidade de criação de um campus avançado em Macaé. Relatou que foi elaborado 93 

um documento que irá delinear como trataremos este campus avançado. O Prof. 94 

Rodrigo disse que, em cima de um projeto básico, chamou o Prof. Fernando Moraes e a 95 

Prof.ª Maria Gertrudes Alvarez Justi da Silva, para discussão e daí surgiram algumas 96 

alterações dando origem ao documento que estava sendo apresentado ao Colegiado. Fez 97 

uma explanação sobre o projeto e disse que a ideia era facilitar as questões 98 

administrativas. O Prof. Luis Passoni disse que a ideia é que se discuta nos Centros 99 

para deliberar no próximo Conselho Universitário - CONSUNI. O Prof. Marcelo Gantos 100 

perguntou se existia interesse de outros Laboratórios e outros Centros em fazer parte do 101 

campus/Macaé e perguntou se os Chefes de Laboratório, por exemplo, foram 102 

consultados. O Prof. Luis Passoni disse que estava encaminhando a proposta no 103 

COLEX justamente para que fosse discutida nos Centros ouvindo aos Laboratórios. O 104 

Prof. Luis Passoni disse que a intenção era tratar o campus/Macaé da mesma maneira 105 

que o Hospital Veterinário. Pediu que, caso haja sugestões, as mesmas sejam 106 

encaminhadas para que o tema seja discutido no CONSUNI. O Prof. Marcelo Gantos 107 

perguntou se haveria autonomia de gestão pedagógica. O Prof. Luis Passoni respondeu 108 

que não haveria autonomia pedagógica. O Prof. Rodrigo frisou que a função seria 109 

meramente administrativa. O Sr. André observou que temos três analistas e um técnico 110 

de nível médio em informática, lotados como técnicos de laboratório. Pediu para que 111 

fosse estudado também onde seriam alocados esses profissionais qualificados. Sugeriu 112 

que toda a parte operacional ficasse no campus Leonel Brizola. O Prof. Luis Passoni 113 

lembrou que estes técnicos não atuam na manutenção nem na programação institucional, 114 

mas servindo aos interesses específicos de projetos de pesquisa que envolvam 115 

computação. Passando ao item 2, o Prof. Luis Passoni relatou que a situação financeira 116 

da Universidade continua ruim. Disse que pagamos as dívidas referentes ao mês de 117 

janeiro da empresa K9 Vigilância Patrimonial Ltda. e da prestadora de recepção e 118 

zeladoria Ferthymar Empreendimentos e Participações Ltda, mas ainda devemos de 119 

fevereiro a junho do corrente ano. Disse, ainda, que não temos a perspectiva de entrada 120 

de recursos. Comunicou que na próxima quarta-feira irá à ALERJ para tratativas visando 121 

recursos adicionais. Passando ao item 5, o Prof. Luis Passoni informou que a empresa 122 

fornecedora de gases, White Martins, irá fazer apenas mais um abastecimento pelo 123 

contrato. Disse que depois será visto como fazer os abastecimentos mediante pagamento 124 

à vista, com dinheiro de projeto, dentro do contrato. O Prof. Luis Passoni lembrou que, 125 

em uma das últimas reuniões, o Prof. Frederico havia cobrado uma resposta da 126 

Secretaria Acadêmica - SECACAD com relação as suas ponderações, feitas através da 127 

CI UENF/CPGA n.º 092/2016, relacionadas ao Sistema Acadêmico e as atribuições dos 128 

Coordenadores de Programas. Disse que a Sr.ª Valentina, responsável pela SECACAD, 129 

encaminhou resposta, através da CI/REIT/SECACAD n.º 040/2016, para a Reitoria. Fez a 130 

leitura da correspondência interna e a despachou para o Prof. Frederico. A Prof.ª Rosana 131 

relatou que, desde o início do ano, o Sistema Acadêmico da UENF vem sendo discutido e 132 
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que a Sr.ª Valentina tem sido convidada e tem dado atualizações sobre o mesmo. Contou 133 

que existe uma preocupação, por parte dos Coordenadores, sobre o sistema e suas 134 

atribuições. Disse que questões como a quem cabe a responsabilidade da matrícula 135 

inicial dos alunos, precisam ser revistas. Ressaltou que precisamos discutir o Regimento 136 

Geral da Pós-Graduação. Disse que a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação aprovou e 137 

solicitou ao CONSUNI a modificação de sua composição, o que daria mais robustez à 138 

discussão do Regimento e dos pontos que têm emperrado a construção do Sistema 139 

Acadêmico. O Prof. Luis Passoni disse que foi resgatado um trabalho realizado pelo 140 

Prof. Antônio Teixeira do Amaral Júnior e que a Reitoria dará início a um extenso trabalho 141 

de atualização do Regimento Geral da Universidade, tão logo seja concluída a elaboração 142 

do PDI, e aí entrará, também, o Regimento da Pós-Graduação. O Sr. André disse, com 143 

relação ao Sistema Acadêmico, que não podemos tomar como referência as exceções, 144 

porque elas sempre existirão. Disse, ainda, que ser for feita uma discussão aprofundada 145 

do Regimento, o desenvolvimento do sistema deverá ser suspenso, porque não há 146 

condições de manter a equipe de desenvolvedores trabalhando 12h/dia e até aos 147 

sábados, para chegarmos à conclusão que o sistema não está bom. Observou que se 148 

formos, a todo o momento, adequar o sistema às nossas demandas, o mesmo não irá 149 

para frente. Pediu que seja avisado, caso haja um processo de revisão regimental, para 150 

que sejam suspensos os trabalhos. A Prof.ª Kátia observou que o Regimento da Pós-151 

Graduação foi totalmente revisto, por meses, no ano de 2010. Disse temer que a cada 152 

Gestão sejam feitas modificações. Com relação à revisão do Regimento da Universidade, 153 

disse ser favorável, pois o mesmo não é revisto há tempo. O Prof. Luis Passoni disse 154 

que o tema voltaria a ser discutido na próxima reunião do Colegiado. O Prof. Luis 155 

Passoni relatou ter tomado conhecimento do empoçamento de água no teto da Casa de 156 

Vegetação. Disse que a Prefeitura não recebeu nenhuma solicitação de serviço referente 157 

a este caso, e pediu auxilio ao Prof. Frederico no sentido de notificar aos responsáveis 158 

pelas casas de vegetação sobre necessidade de evitar criadouros de dengue, colocado 159 

os serviços da prefeitura à disposição, caso sejam solicitados. O Prof. Antônio Molina 160 

comunicou que a Agência de Inovação da UENF, obteve sua primeira carta patente, 161 

concedida ao Prof. Marcello Filgueira, do Laboratório de Materiais Avançados - LAMAV. 162 

Disse que a patente refere-se a ”Matriz ligante de ferro e cobre com controlador de 163 

desgaste para uso de ferramentas diamantadas”. Disse, ainda, que esta solicitação foi 164 

feita em 06/11/2005 e só agora foi concedida. O Prof. Olney comunicou que sua 165 

assessoria enviou o edital: Chamada MCTI/CNPq/FINEP Nº 03/2016 - Auxílio à 166 

Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e/ou de Inovação – ARC. Disse que o 167 

recurso já estava disponível. A Prof.ª Rosana pediu aos Diretores que ainda não haviam 168 

encaminhado as suas indicações para composição de uma comissão para tratar do 169 

projeto da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (Chamada Pública 170 

MCTI/FINEP/FNDCT – Ação Transversal – Apoio Institucional – 03/2016), que as 171 

encaminhassem. Relatou que o presidente da FINEP, em reunião, foi bem pragmático 172 

quando disse que a manutenção dos biotérios deveria estar presente na proposta. Disse, 173 

ainda, que questões como o tratamento da água e a diminuição dos gastos com energia, 174 

poderão ser colocadas como tópicos dentro do projeto, mas lembrou que o mesmo 175 

deverá ser voltado à pesquisa. O Prof. Rodrigo disse que já tinha um nome a indicar, 176 
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estava em busca de mais um. O Prof. Marcelo Gantos disse que indicaria a Prof.ª Lilian 177 

para representar, com ele, o Centro de Ciências do Homem - CCH na discussão do 178 

projeto. A Prof.ª Rosana disse, então, que aguardava a indicação do CCT. Comunicou 179 

que estava aberto o edital FAPERJ N.º 13/2016 - Programa Apoio à Manutenção de 180 

Equipamentos Multiusuários. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Luis Passoni 181 

agradeceu a todos e encerrou a reunião às 16 horas e 30 minutos. 182 

 183 

 184 

 185 

 186 

  187 

        Prof. Luis Cesar Passoni                                                Daliane da Mata Almeida 188 

                      Reitor                                                                       Secretária ad hoc 189 


