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ATA DA QUINGENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA REUNÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 

– UENF  

Aos trinta dias do mês de agosto, às catorze horas e vinte minutos, na Sala de Reuniões da 1 
Reitoria, ocorreu a quingentésima décima terceira reunião do Colegiado Executivo, para tratar 2 
da seguinte pauta; 1. Informes; 2. Situação da Universidade; 3. Assuntos Diversos. Estavam 3 
presentes, Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora, que presidiu a reunião; Prof.ª 4 
Marina Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de 5 
Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 6 
Comunitários, Profa. Kátia Valevski Sales Fernandes, Diretora do CBB, Prof. Roberto Dutra 7 
Torres, representando o Prof. Marcelo Gantos, Diretor do CCH, Prof. Frederico Straggiotti, 8 
Diretor do CCTA, Sr.ª. Patrícia Gonçalves Magalhães, Diretora Geral de Administração e 9 
como convidados Prof. Leonardo Serafim da Silveira representando a Prof.ª Helena 10 
Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário, Prof.ª Simonne Teixeira – Diretora da Casa de 11 
Cultura Villa Maria, Sr. Rogério Ribeiro de Castro – Prefeito do campus, Sr. André Rangel 12 
Matos – Diretor de Informação e Comunicação. A Prof.ª Teresa iniciou a reunião justificando 13 
a ausência do Reitor que foi para reunião na SECTI, com o Secretário. Continuou dizendo 14 
que a reunião será para fazer a avaliação da situação da Universidade e fazer o balanço do 15 
resultado das medidas tomadas na semana passada em relação à segurança no campus. 16 
Gostaria, antes de entrar no assunto da reunião de se dirigir aos Diretores que têm papel 17 
importante de levar aos Conselhos e/ou Colegiados as informações que são dadas no 18 
COLEX. Tem percebido que as informações ou não são transmitidas ou não são transmitidas 19 
como deveriam. Isso pode ser percebido na lista de discussão da ADUENF, um grande 20 
número de professores não sabia da migração do e-mail e como fazê-lo, e mais uma vez é 21 
creditada à falta de divulgação o fato de desconhecerem o assunto. Esse tema foi levado ao 22 
COLEX já há bastante tempo e deveria ter sido transmitido aos Professores dos Centros. O 23 
Prof. Frederico disse que apesar de ter levado a informação a todos os chefes de 24 
laboratórios e professores do CCTA, ainda assim há quem diga que não sabia da migração. A 25 
Prof.ª Kátia também disse que a divulgação foi feita no CBB. O Sr. André reafirmou a 26 
necessidade que houve de fazer a mudança do zimbra para o Google, relatou os problemas 27 
que ocorreram na semana passada por causa de um servidor que forneceu as informações 28 
de conta e senha de e-mail, permitindo assim que o houvesse ataques se spaner e, 29 
consequentemente, caímos em blacklist, algumas contas tiveram que ser bloqueadas. A 30 
UENF tem três usuários de e-mail, alunos, servidores e outros, a DIC está criando um 31 
mecanismo de identificação de usuário que será usado em outros sistemas, com a 32 
identificação poderá ser criado um “mural de informações e solicitações”, com isso acredita 33 
que podem diminuir o risco de responderem a e-mail que permitam invasão de spaner. 34 
Esclareceu que o setor segue um planejamento que é obedecido e não, demandas 35 
isoladas. A Prof.ª Rosana considerou importante a oportunidade de falar mais uma vez 36 
sobre a questão da migração, sobre os problemas que têm que resolver e a apresentação 37 
dos gráficos. Sugeriu que seja feito um alerta sobre a questão de responder alguns e-38 
mails de origem duvidosa. O Sr. André ficou de emitir uma nota informativa de rotina. 39 
Passando ao item Informes o Prof. Frederico informou sobre incêndio ocorrido na Escola 40 
Agrícola, o foco inicial não foi lá, trazendo prejuízos em torno de 50 mil reais, foram 41 
queimadas cercas, mourões, um galpão, postes da Ampla. Estão tentando descobrir se o 42 
incêndio iniciou em canavial da Usina Sapucaia. O Sr. Rogério informou que estava em 43 
Macaé, onde tinha ido participar da abertura do ENGEPE, e foi informado por telefone. 44 
Continuou dizendo que vão tentar localizar o foco do incêndio através de fotos aéreas. A 45 
Prof.ª Marina informou que também participou da abertura do ENGEPE – Encontro das 46 
Engenharias de Petróleo. Participaram alunos de todo o Brasil e mesmo com a crise o 47 
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LENEP conseguiu manter a qualidade técnica do evento. Passando ao item 2 da pauta – 48 
situação da UENF, a Prof.ª Teresa informou que foram feitas várias solicitações à PM e à 49 
Guarda Municipal para que auxiliassem na segurança tanto do campus quanto da área 50 
externa, embora a segurança externa não seja responsabilidade da UENF. O Sr. Rogério 51 
explicou que foi ao 8º BPM, conversou com o sub-comandante e solicitou uma reunião do 52 
Comandante com o Reitor, que ainda não foi marcada. Solicitou, através de documento, 53 
que o policiamento na área fosse reforçado, principalmente entre 18 e 23 horas, mas 54 
ainda não foi atendido. Ressaltou que a PM também está passando por dificuldades, 55 
alguns carros foram recolhidos, os que ficaram estão sem manutenção porque a 56 
manutenção não é mais feita em Campos, o PROEIS não está sendo pago, com isso 57 
ninguém quer mais participar. O Sr. Rogério continuou informando que na semana 58 
anterior foi encaminhado ofício à Prefeitura solicitando apoio da Guarda Municipal, mas 59 
ainda não veio resposta. Relatou que na sexta-feira uma aluna foi assaltada no ponto de 60 
ônibus, em frente ao hospital, que fez contato com a aluna e orientou para que 61 
registrasse a ocorrência. Fazer o registro dos roubos e assaltos é importante para entrar 62 
na estatística, o policiamento é designado para áreas consideradas de maior risco. 63 
Quanto à K9 as atividades continuam, embora com número reduzido de postos. Em 64 
Macaé seriam 2 seguranças mas só tem ido um, o outro não tem como pagar a 65 
passagem para ir trabalhar, ainda não receberam manifestação da firma sobre encerrar 66 
as atividades, embora haja o boato de encerrar as atividades no dia 20. A empresa do RU 67 
já informou sobre o encerramento do contrato. Nada mais havendo a tratar a reunião foi 68 
encerrada às quinze horas e trinta minutos.     69 
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