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ATA DA QUINGENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COLEGIADO EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, foi realizada, na Sala de Reuniões 1 
da Reitoria, às 14 horas e 14 minutos, a quingentésima décima quinta reunião Ordinária do 2 
Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 3 
com as presenças dos seguintes membros: Prof. Luis César Passoni – Reitor, que presidiu a 4 
reunião; Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof.ª Marina Satika Suzuki – 5 
Pró-Reitora de Graduação; Prof. Alessandro Coutinho Ramos, representando a Prof.ª Rosana 6 
Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-7 
Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora 8 
do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. José Frederico Straggiotti 9 
Silva – Diretor do CCTA; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Sr.ª Patrícia 10 
Gonçalves Magalhães – Diretora Geral Administrativa. Compareceram como convidados: Prof. 11 
Raul Ernesto Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – 12 
Diretor da Prefeitura da UENF; Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Sr.ª 13 
Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein – Secretária Geral da UENF; Sr.ª Célia da Silva 14 
Caetano – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes; 2- Utilização 15 
Extraordinária de Imóveis da UENF; 3- Plano de gerenciamento de Resíduos Sólidos; 4- 16 
Comissão Interna de Conservação de Energia, Água e Telefone – CINCONSERV.  Dando 17 
início à Reunião, o Prof. Luis Passoni referindo-se ao item 1– Informes, disse que as PDs de 18 
limpeza e segurança já foram emitidas, o Prof. Raul e o Rogério já viram que ainda falta 19 
documento no processo da K-9 para mandar pagar. De qualquer maneira, o Governo do 20 
Estado não começou a executar os R$ 3.000.000,00. O Prof. Passoni informou também que 21 
vinha conseguindo pagar o R.U. (Restaurante Universitário), mas agora conseguiu uma 22 
prorrogação junto ao MEC até dezembro, mas é preciso ter algum procedimento do Governo 23 
do Estado que ainda está pendente e estamos com duas faturas que não foram pagas, por 24 
causa dessa pendência. Perguntou à Sr.ª Patrícia, se ela sabia dizer alguma coisa junto à 25 
Gerência de Pagamento, ao que ela respondeu que realmente tem algo que o Governo do 26 
Estado não fez, não só nesse caso, mas também em outros. O Prof. Passoni disse que a cada 27 
semana piora mais a situação. A Prof.ª Helena perguntou sobre a situação da White Martins. O 28 
Prof. Passoni informou que houve um entendimento final no sentido de se manter o acordo 29 
atual, o que é muito bom, porque pagar o “Restos a Pagar” da White Martins, deixaria a 30 
Universidade numa posição de fragilidade perante outros fornecedores. O Prof. Passoni 31 
referiu-se ao Prof. Marcelo Gantos, e informou que está vendo junto ao Jurídico, a possibilidade 32 
de cancelar o edital FUNBIO em andamento, por considerar que privatiza recurso público. O 33 
Prof. Marcelo Gantos disse que também achou o Edital FUNBIO meio complicado, que não 34 
está claro. O Prof. Passoni informou que, de qualquer maneira, passou para o Jurídico 35 
analisar a possibilidade de anular. O Prof. Olney lamentou, pois passou três semanas fazendo 36 
esse edital com um aluno dele. O Prof. Passoni acrescentou que ainda tem a contrapartida de 37 
30%. O Prof. Marcelo Gantos informou serem recursos costeiros, entram na questão 38 
socioeconômica da pesca. O Prof. Passoni disse que a FUNDENOR não tem o recurso para 39 
oferecer a contrapartida. O Prof. Marcelo Gantos argumentou que a contrapartida é simbólica, 40 
e não material, que o produto é o conhecimento e a expertise, é o Banco de Dados de nossa 41 
propriedade. A FUNDENOR entendeu que é uma contrapartida financeira. O Prof. Olney disse 42 
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que ia oferecer a bolsa de doutorado ao aluno dele, pois estavam fazendo isso com os 43 
municípios de Búzios e Cabo Frio. O Prof. Passoni informou que a FUNDENOR tem direito de 44 
3% a 5% para gerenciar o pessoal dela trabalhando. A Fundação não é interveniente, e sim 45 
proponente. O Prof. Marcelo Gantos informou que foi à UFRRJ mostrar alguns projetos, a 46 
natureza deles, a importância do valor, 10% do valor. Foi contatada a Fundação de Apoio à 47 
Pesquisa Científica e Tecnológica da UFRRJ – FAPUR. Fizeram algumas observações, e logo 48 
de consulta sobre o edital da FUNBIO, eles estão dispostos a fazer um convênio de apoio à 49 
UENF. A dependência apenas da FUNDENOR, é um problema para atender nossas 50 
demandas. O Prof. Passoni achou muito bom e pediu que fossem passados os contatos para 51 
a Reitoria, porque está indo ao IFF para fazer esses convênios. O Prof. Marcelo Gantos disse 52 
que estão tentando, já tem vários projetos prontos e o prazo está apertado. O Secretário da 53 
FUNDENOR vai montar o convênio e passar para que seja analisado pela Reitoria. A Prof. 54 
Helena informou que tem que ler o edital, por isso a FUNDENOR não pode participar. A Prof. 55 
Helena disse que a FUNDENOR não tem a caracterização do meio ambiente. O Prof. Marcelo 56 
Gantos informou que a FUNDENOR está defasada, se não se modernizar, não sobrevive. A 57 
Prof.ª Teresa disse que a FUNDENOR está acomodada e que sobrevive com a UENF. O Prof. 58 
Passoni disse que entendeu no projeto que a Universidade não pode fazer com Instituição de 59 
direito privado, isso ainda está em consulta. É muito mais fácil gastar que captar recursos A 60 
Prof. Helena informou que dentro da USP – POLI – nunca falta nada. Tem projetos 61 
desenvolvidos – um bom modelo a seguir. O Prof. Alessandro informou que tem contato em 62 
Viçosa, com a FUNDAV, e que pode intermediar o contato com esta Fundação, caso seja 63 
interessante para a Universidade. O Prof. Passoni perguntou se alguém tinha mais algum 64 
informe, ao que o Prof. Olney informou da Moção em Ouro Preto, várias informações foram 65 
dadas, maciça presença de Pró-Reitores de Extensão e foi abordada a situação crítica em que 66 
se encontram as universidades estaduais; ele se manifestou – leu o texto de moção pública – 67 
que apresentou no Fórum de Pró-Reitores de Extensão Regional Sudeste, onde foi bastante 68 
frisado o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Infelizmente a UERJ não estava presente, 69 
mas tinha a presença também de algumas universidades federais. Opinou que deve ser 70 
elaborada uma carta de repúdio – ANDIFES/ABRUEM. O Prof. Olney continuou sua fala 71 
informando que, nesse encontro em Ouro Preto, os Pró-Reitores puderam levar quantos 72 
representantes quiseram. E informou que, aqui da UENF, foi com ônibus lotado. Levaram a 73 
AME – Associação de Mulheres Empreendedoras, Caminhos de Barro, e todos gostaram muito 74 
dos trabalhos. O Prof. Passoni disse que as federais estão numa situação que nem se 75 
compara com a nossa. O pessoal da UERJ deve estar um pouco atordoado com a situação de 76 
saúde do Reitor da UERJ – Prof. Rui Marques, que foi internado, e parece que é uma coisa um 77 
pouco mais séria. O Prof. Olney informou que no dia 07 começou o Fórum Nacional de Pró-78 
Reitorias de Extensão, e que, nesse Fórum estava presente uma representante da UERJ, a 79 
Prof.ª Luciana, e esclareceu que não estava criticando. Continuou informando que já tinha 80 
agradecido, mas para todos ficarem sabendo, um grupo de professores ajudou com as 81 
despesas do motorista para que ele pudesse ficar lá na pousada, junto com os alunos. A Prof.ª 82 
Kátia informou que arrombaram o quiosque do Fernandinho e que dessa vez foram mais 83 
ousados, não deixando sinais visíveis de arrombamento. Além disso, espalharam peças de 84 
roupas que são coletadas para doação e que ficam em caixas no pátio do CBB até o CCTA. A 85 
julgar pela aparência dos fatos, acredita-se que tenham sido algumas crianças da comunidade 86 
vizinha. O Prof. Passoni passou para a informação sobre o IFF, UFF, UNIFLU estarem 87 
organizando um debate com os candidatos à Prefeitura. A Prof.ª Teresa completou a 88 
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informação dizendo que é um debate com os candidatos a prefeito, no Centro de Convenções, 89 
com participação de 25 pessoas de cada universidade. As perguntas serão enviadas com 90 
antecedência e sorteadas na hora, teremos um telão exibindo no hall da concha acústica, que 91 
será utilizado pela primeira vez. O Prof. Passoni informou, ainda, que sairá por 10 dias em 92 
férias, e que a Prof.ª Teresa assumirá a Reitoria a partir de 19/09, e passou para o próximo 93 
ponto da pauta – utilização dos imóveis da UENF acrescentando que existe a Resolução que 94 
foi encaminhada ao Jurídico, para ver a possibilidade de alugarmos as salas de aula. A Prof.ª 95 
Helena inseriu a Sala de Cirurgia do Hospital Veterinário também como um espaço para 96 
aluguel. O Prof. Passoni continuou dizendo que a Resolução é o instrumento mais simples, 97 
depois será regulamentada por Portaria. Existe formulário que tem que ser preenchido, de uma 98 
forma mais simples, condiciona os objetivos como interesse da UENF, chegar aos 99 
Laboratórios. O assunto deverá ser tema de debate para o próximo CONSUNI. A Prof.ª Kátia 100 
pediu esclarecimentos sobre a redação do Art. 359, onde entende que não está claro se a 101 
resolução condiciona a aprovação, em casos extraordinários, ou o uso dos imóveis, em casos 102 
extraordinários. O Prof. Passoni esclareceu que, na interpretação dele, o uso dos imóveis, em 103 
casos extraordinários é que precisa de autorização do CONSUNI. O Prof. Alessandro achou 104 
também que só o uso extraordinário é que passaria pelo CONSUNI. O Prof. Passoni informou 105 
que no art. 1 da Resolução, estão os condicionantes para o aluguel, a remuneração e a 106 
imposição de valores. A Prof.ª Helena perguntou como seria o cálculo para o aluguel do centro 107 
cirúrgico – estimativa de custos de luz, água, o que o Prof. Passoni disse ter entendido como a 108 
mesma situação do Centro de Convenções, e que a princípio, estaria se pensando no Centro 109 
de Convenções, Auditório e salas de aula. Na opinião do Prof. Marcelo será preciso passar por 110 
uma análise dos Centros – uso a particulares. O Prof. Passoni informou que a procura para o 111 
aluguel nós já temos – Formatura; Folha da Manhã para o evento de fim de ano; Faculdade de 112 
Odontologia – Congressos. A Prof. Teresa informou também, que a Folha da Manhã faz 113 
permuta por espaços de propaganda. O Prof. Passoni informou que no art. 359, § 3º – É 114 
vedada a locação de imóveis da Universidade, salvo casos extraordinários, devidamente motivados, com 115 
autorização prévia do Conselho Universitário (Regimento Geral da UENF) – o que representa a 116 
motivação – gerar recursos – conseguir fechar as coisas mais macro, é melhor de se trabalhar. 117 
O Prof. Passoni, passando ao próximo ponto de pauta, continuou perguntando se alguém 118 
tinha alguma sugestão sobre a questão dos resíduos sólidos. O Prof. Frederico informou que 119 
passou para muitos professores do Centro, mas não recebeu retorno até agora. O Prof. 120 
Passoni informou então que vai regularizar por Portaria, que esta não é imutável, e se surgir 121 
algum problema, ele pedirá ajuda a todos. A Prof.ª Helena fez uma ressalva sobre a Câmara 122 
fria, que necessita de uma manutenção, que não tem uma cobertura, com projeto inacabado – 123 
por enquanto está havendo um certo controle, estão sendo preenchidos os formulários, mas 124 
está só com um cadeado, e só consegue esvaziar a Câmara no dia 20 – e a firma responsável 125 
pelo recolhimento dos resíduos é a Vital Engenharia, e pergunta se é a mesma do LIXÃO. Prof. 126 
Olney informou que o Lixão fechou, agora é em Santo Eduardo. A Prof.ª Helena informou que 127 
é necessário que se proceda uma descontaminação dos materiais pérfuro-cortantes, que não 128 
está sendo feita. O Prof. Olney se disse surpreso com a informação, pois achava que esse 129 
procedimento era de praxe aqui na universidade, e que todos os Laboratórios deveriam se unir 130 
no sentido do cumprimento dessa exigência. O Prof. Alessandro informou que desde a época 131 
que ele estava no Doutorado, a universidade está sem o Laboratório de autoclave, de lavagem, 132 
essa característica foi perdida. O Prof. Olney informou que a VITAL não deve estar fazendo 133 
isso, e que poderemos ter problemas de contaminação com as crianças e animais que entram 134 
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no Lixão, apesar de não ter ido no aterro de Santo Eduardo, que é considerado um Aterro 135 
Sanitário, mas informou que no antigo era uma situação muito deplorável. A Prof. Helena 136 
considerou que a resistência dos colegas em relação a isso ainda é grande. Há necessidade 137 
de fazer um trabalho de conscientização urgente nos laboratórios – essa legislação tem mais 138 
de 10 anos, e o alunado não quer aprender, nem compreender o processo. O Prof. Passoni 139 
passou para o próximo ponto de pauta e informou que é preciso o engajamento de todos numa 140 
campanha muito séria de economia de água, pois houve um aumento na conta de 141 
fornecimento de água de R$ 60.000,00 para R$ 100.000,00, e ressaltou a importância da 142 
formação da Comissão de economia e conservação de água e energia. O Prof. Marcelo 143 
Gantos informou que no CCH – Rodrigo Trindade é o representante dessa comissão. O Prof. 144 
Passoni disse que quer contar com a participação de todos os Diretores de Centro para 145 
recompor essa comissão, que deve ter a participação também do LENEP. Informou, ainda, que 146 
não tem ninguém indicado pelo CBB, e disse achar importante a indicação de alguém da 147 
Administração para formar uma comissão mais robusta. A Prof.ª Kátia disse que vai conversar 148 
com o Marcelo Figueiredo – indicação pelo CBB. A Sr.ª Patrícia disse que vai indicar alguém 149 
pela Administração. O Prof. Passoni informou que a CINCONSERV – Comissão Interna de 150 
Conservação de Energia, Água e Telefonia é uma comissão para debater e discutir essas 151 
questões – Portaria e Zeladoria. A Sr.ª Patrícia informou que o andar do Prédio E-1, onde fica 152 
a DGA está sem banheiro, o próprio zelador está fazendo esse papel, identificando vazamentos 153 
e fechando os registros. O Prof. Frederico sugeriu que seja medida a quantidade de água que 154 
está indo para a comunidade. O Prof. Marcelo Gantos apresentou o caso de um funcionário 155 
que veio da FENORTE mas que ainda não apareceu no seu local de trabalho no CCH até o 156 
presente momento, e que, após indagação, descobriu-se que o servidor está lotado na Reitoria, 157 
e que essa alteração não foi comunicada à Direção do CCH, e considerou que essa questão 158 
merece uma atenção maior, senão pode se tornar um caso paradigmático, pois o salário sai 159 
daqui. O Prof. Olney lembrou que tem o caso da greve dos Técnicos e que o servidor pode 160 
não ter se apresentado ainda por causa da greve. A Sr.ª Maria Beatriz Boeschenstein 161 
esclareceu a situação com o Prof. Marcelo, conforme já haviam conversado antes, mas este, 162 
insistiu em que, ainda assim, a situação tenha sido mal conduzida. A Prof.ª Helena ilustrou a 163 
situação com diversos casos de desmotivação dos servidores. O Prof. Olney informou o 164 
resultado da Mesa de Discussão que aconteceu no dia 19/09, no Centro de Convenções, com 165 
duas professoras da UFRJ, no formato de palestras, relatando suas experiências, para animar 166 
a nossa comunidade no envolvimento nos Projetos, pois a Extensão tem esse papel – a 167 
formação da cidadania passa pela extensão – alguns alunos com ânimo a mais até sem bolsa. 168 
Essas atividades farão com que o calouro se engaje e possa se manter. Essa lei de Creditação 169 
da Extensão na Graduação é de 2014 – obrigatória extensão como 10% do Currículo do aluno. 170 
A Prof.ª Helena descreveu como difícil a possibilidade de trazer os Técnicos de Nível Médio, 171 
principalmente, para perto, eles têm uma resistência, eles não querem fazer nada a mais, além 172 
de suas funções. Sugeriu que se invista nos servidores, com cursos internos de 173 
empreendedorismo, artesanatos e outros, para mostrar que estão sendo vistos, e que existe 174 
uma preocupação da universidade com eles. A Prof.ª Helena continua sua fala informando o 175 
recebimento de reclamação por parte dos idosos sobre o não funcionamento da piscina, pois 176 
estavam tendo uma melhora significativa nas dores de coluna. A Prof.ª Helena opinou ainda, 177 
que oportunidades de formar até homens artesãos estejam sendo perdidas – temos máquinas 178 
de costura paradas de projetos. O Prof. Alessandro opinou que todas essas discussões 179 
também estão comemorando 23 anos, desde o primeiro PDI da Universidade, a questão da 180 
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CIPA – alcançando a família dos servidores – e sugeriu a criação de uma Pró-Reitoria de 181 
Gestão de Pessoas. É preciso trazer motivação, mudança de ares, mas numa postura 182 
institucional. O Prof. Alessandro opinou que também é preciso investir em cursos, e ser 183 
levada muito a sério a gestão de pessoas, porque essa geração atual é que sustenta a 184 
universidade, mas é o futuro que tem que ser pensado. O Prof. Olney opinou que essa política 185 
que o governo está implementando, é para desanimar a todos, enquanto cidadãos e servidores 186 
públicos, está sufocando a todos, mas a resistência ainda é grande, senão vamos sucumbir e 187 
muita coisa para ser implementada demanda recursos. O Prof. Passoni informou que houve 188 
uma tentativa de convênio com a SEPLAG para ministrarem cursos aos servidores, mas ainda 189 
não houve uma resposta efetiva. A Prof. Kátia perguntou se tem alguma novidade na questão 190 
da licença junto à Polícia Federal. O Prof. Passoni respondeu que até o dia 30/09 o posto da 191 
Polícia Federal daqui de Campos está vazio. O Prof. Raul disse que ter sido bom surgir esse 192 
assunto, pois é necessário o preenchimento dos formulários com as tabelas para a negociação 193 
junto à Polícia Federal, sobre o que existe em estoque e esquecer o passado. O Prof. Passoni 194 
disse, concluindo, que é urgente a necessidade de entrega das tabelas, como documento único 195 
sobre o estoque. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Luis Passoni agradeceu a todos e 196 
encerrou a reunião às 16 horas e 07 minutos. 197 

        

          
  Prof. Luis Cesar Passoni                                            Célia da Silva Caetano 

                      Reitor                                                                Secretária ad hoc 


