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ATA DA QUINGENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 

UENF 

  Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, foi realizada, na sala de reuniões 1 

da Reitoria, às 14 horas e 17 minutos, a quingentésima décima sétima Reunião Ordinária do 2 
Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as 3 
presenças dos seguintes membros: Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora, que 4 
presidiu a reunião; Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Rosana 5 

Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de 6 
Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. 7 
Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do 8 

CCTA; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Sr.ª Patrícia Gonçalves Magalhães – Diretora 9 
Geral Administrativa. Compareceram como convidados: Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio – Chefe 10 
de Gabinete; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF; Prof.ª Helena 11 
Hokamura Chefe do Hospital Veterinário; Sr.ª Maria Beatriz Pessanha Boeschenstein – Secretária 12 
Geral da UENF; Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc, para tratar da seguinte pauta: 01- 13 

Aprovação da Ata da 508ª Reunião Ordinária; 02- Informes; 03- Produtos Controlados pela Polícia 14 

Federal; 04- CI CIBio n.º 003/2016 – Desligamento de Professor/CCTA, da Comissão de 15 
Biossegurança da UENF; 05- CI Comissão Eleitoral/CCH n.º 010/2016 – Eleição do Chefe de 16 
Laboratório de Gestão e Políticas Públicas – LGPP/CCH; 06- Ofícios Circulares SECTI/DGAF n.ºs 17 

13, 14, 15 e 16/2016 – Verificação de créditos da empresa CONSTRUIR – Arquitetura e Serviços 18 

Ltda. junto à UENF; 07- CI UENF/LEAG n.º 48/2016 – Situação do Almoxarifado; 08- Assento da 19 

UENF no CREA; 09- Assuntos Diversos. A Prof.ª Teresa deu início à reunião, tratando 20 
primeiramente da aprovação da ata, porém, a maioria considerou que a ata não está em situação de 21 

aprovação. Passando para o segundo item da pauta, a Prof.ª Teresa informou sobre o debate entre 22 
os candidatos à Prefeitura do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, hoje, no Centro de 23 
Convenções às 18h. Serão 10 Instituições, em formato Estúdio Rádio/TV. Foi informado aos 24 
Diretores de Centro que seriam 02 convites para cada Centro. As instituições participantes 25 

receberam cada uma, 25 convites. Na UENF foram distribuídos 02 para cada Direção de Centro; 02 26 
para o DCE; 02 para a ADUENF; 02 para o SINTUPERJ; 02 para o Hospital Veterinário; 02 para o 27 
DGA; 02 para cada Pró-Reitoria. O Sr. Rogério informou que a organização do debate já acionou a 28 
Polícia Militar e Guarda Municipal. O Prof. Marcelo Gantos perguntou sobre a questão da 29 
segurança e o Prof. Raul informou que foi feito contato com a Polícia Militar e a Guarda Municipal. 30 

Relatou as dificuldades alegadas pelo Comandante da PM, que também estão sofrendo com a crise, 31 

com os carros sem manutenção, entre outros problemas, a situação da PM também é crítica. O 32 

Comandante da Guarda Municipal ficou de conversar com a Prefeita, para dar uma atenção especial 33 
à UENF. O Prof. Raul continuou sua fala informando sobre o novo prazo dado pela K9, empresa 34 
responsável pela segurança dos campi, para retirar todo o seu efetivo da UENF: 30/09. O Prof. 35 
Rodrigo perguntou se alguma PD já foi paga, ao que a Sr.ª Patrícia respondeu que somente as de 36 
diárias. O Prof. Rodrigo informou que houve uma reunião no Centro para discutir a situação da 37 

segurança, no campus e quis saber qual posição dos Diretores dos outros Centros quanto à 38 
suspensão das aulas, pois os professores, na reunião foram contra e o representante dos alunos 39 
também. O Prof. Frederico e a Prof.ª Kátia manifestaram a mesma posição. O Prof. Marcelo 40 
Gantos apresentou a proposta de contato com o Promotor de Justiça para fazer uma denúncia 41 
sobre a situação em que se encontra a Universidade, e argumentou que esse caminho nunca foi 42 
tomado antes. O Prof. Raul informou que a ADUENF apresentou denúncia na Defensoria Pública, o 43 
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documento foi encaminhado para o Rio, com parecer favorável para a Universidade. Quanto ao 44 

apoio solicitado à Guarda Municipal, a mesma manifestou interesse, porém somente depois do 1º 45 
turno das eleições municipais. O Prof. Raul continuou informando que as PDs de limpeza e 46 
segurança apesar de já terem sido emitidas, Governo Estadual não pagou. Todo o procedimento 47 
que cabia ao nosso pessoal já foi feito. O pessoal da SECTI está todo envolvido com as eleições, o 48 
da Secretaria de Governo e o da ALERJ também. Por isso não temos resposta sobre a reunião com 49 

o Governador. Continuou dizendo que não considera que fechar a Universidade seja a solução, não 50 
vê motivo para isso. Se falta segurança, temos que buscar uma saída, o mesmo em relação à 51 
questão da limpeza, se esta for suspensa teremos que buscar um jeito de resolver o problema. O 52 
Prof. Rodrigo questionou que o Prof. Passoni anunciou há umas três reuniões atrás a liberação 53 

orçamentária dos R$ 3.000.000,00 (três milhões de Reais), e só agora as PDs foram emitidas, ao 54 
que o Prof. Raul respondeu que as PDs já foram emitidas, mas que não somos nós que definimos o 55 
prazo, dependemos de autorização para fazê-lo. O Prof. Rodrigo perguntou se já não tinha saído 56 

para a cota financeira, ao que a Sr.ª Patrícia respondeu que não, que ela falou com Sr. Gabriell, 57 
DGA da SECTI, que ficou de conversar com o Secretário, pois nem o INSS de Convênio tinha sido 58 
pago, os juros estão sendo computados desde março. Apesar de ter pedido insistentemente que 59 
pagassem a dívida com o INSS, isso não aconteceu. Esse é um problema que não está 60 

acontecendo só aqui na Universidade, é do Estado como um todo. Ressaltou que cumprimos 61 
rigorosamente o prazo para a emissão das PDs, O Prof. Marcelo Gantos voltou ao assunto de 62 

contato com o Promotor, e quis saber se todos estão de acordo com a marcação de uma reunião 63 
com o mesmo. A Prof.ª Teresa considerou conveniente que antes de marcar deveriam fazer uma 64 
reunião para uma conversa com ele. O Prof. Marcelo Gantos perguntou se seria uma conversa 65 

com a Reitoria ou com os responsáveis do CCH, que já estão em contato com ele. Para o Prof. Raul 66 

seria mais interessante politicamente, que a reunião fosse com a Reitoria. Na opinião do Prof. 67 

Marcelo Gantos seria muita responsabilidade para um Centro tomar a frente desse assunto. A 68 
Prof.ª Teresa lembrou ao Prof. Marcelo que na semana passada, ele tinha dito que o Prof. Carlos 69 

Henrique tinha sugerido o nome de um Promotor e solicitou que o Prof. Marcelo encaminhar o nome 70 
para que a reitoria possa convidá-lo. O Prof. Marcelo Gantos ficou de encaminhar o contato para 71 
Reitoria. O Prof. Raul confirmou que até a presente data não havia recebido nenhuma informação 72 
de contato, o que deveria ser até o dia 30, reafirmando a importância de receber as informações 73 

dentro do prazo. O Prof. Raul continuou a sua fala, informando que, em relação ao Exército, ele foi 74 
com o Sr. Rogério ao Paiol da UENF, que considerou muito pequeno. Em sua opinião deverão ser 75 
feitas muitas alterações para atender às especificações. Assim que passar as eleições, o Sr. Rogério 76 
vai contatar o comandante, para que ele indique o que pode ser feito. A Prof.ª Kátia informou que o 77 
paiol não obedece à distância mínima das construções vizinhas, e acha difícil achar um outro ponto 78 

que tenha 10 metros de raio. Passando ao ponto 04 da pauta, a Prof.ª Teresa falou sobre a 79 

necessidade de indicarem um substituto na representação da Comissão de Biossegurança da 80 
UENF. O Prof. Frederico questionou se tem que ser alguém do CCTA, pois já tem a Prof.ª Maria 81 
Clara, que já faz parte da Comissão. A Prof.ª Helena sugeriu que, se puder ser alguém do Hospital 82 
Veterinário, que são as pessoas que mais trabalham nessa questão, ela poderia fazer a indicação. 83 
Passando ao item 05 da pauta, a Prof.ª Teresa informou o resultado da eleição para Chefe do 84 
Laboratório de Gestão e Políticas Públicas (LGPP/CCH), enviado pela Comissão Eleitoral do CCH, 85 

onde foi eleito –o Prof. Roberto Dutra Torres Júnior. Passando ao item 06 da pauta, a Sr.ª Patrícia 86 
opinou que esse assunto não deveria estar no COLEX, era para ter sido enviado para o financeiro, 87 
pois são Ofícios padrão da SECTI, e falou da sua preocupação com a geração de um volume de 88 
papel muito grande pela DGA, ao que a Prof.ª Teresa considerou que todos estão cientes desse 89 
problema, e seguiu informando a visita que recebeu dos representantes do CREA. O Prof. Rodrigo 90 
perguntou qual a importância de termos assento nesse Conselho, ao que a Prof.ª Teresa 91 
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esclareceu que é um importante Conselho para a discussão e esclarecimento de questões ligadas à 92 

criação de profissões que ainda não são reconhecidas. Deu o exemplo do Curso de Ciências da 93 
Educação no CCH, onde os alunos tiveram dificuldades no Concurso. O CREA, de acordo com o 94 
perfil, também dá orientação às empresas júniores – CREA júnior. A Prof.ª Helena perguntou se 95 
houve um convite do CREA. A Prof. Teresa informou que o Prof. Mendonça trouxe os 96 
representantes da Câmara de Agronomia, pois a participação dentro dessa Câmara é muito 97 

importante, e só agora foi feita solicitação para que a UENF faça parte. O Prof. Rodrigo perguntou 98 
se é somente um assento, ao que o Prof. Raul respondeu que sim, e informou que é um processo 99 
complicado, muita documentação para preencher, que começou na outra gestão e por algum motivo 100 
não foi para frente. O assunto foi trazido ao COLEX porque representantes do CREA fizeram 101 

contato, e esclareceram que não haveria cobrança, principalmente na área de Agronomia, que tem 102 
pouca gente – no futuro poderemos participar de outros conselhos – (CREA Júnior). O Prof. Raul 103 
continuou sua fala informando que já foi pedida na SECACAD a listagem para fazer as carteirinhas, 104 

que permitirão descontos nos cinemas e demais locais de lazer, e considerou importante levar essas 105 
informações aos Centros. A Prof.ª Teresa passou para o próximo ponto de pauta – Assuntos 106 
Diversos, e o Prof. Frederico informou ter um assunto meio áspero, que é a questão da greve dos 107 
Técnicos, que não estão respeitando os 30% de frequência, nem 10% estão comparecendo. A 108 

Prof.ª Kátia informou que fez uma consulta à ASJUR sobre esses 30%, e não se pode esquecer 109 
que se trata de uma lei celetista. O Prof. Raul disse não existir uma lei específica para estatutários, 110 

usa-se o que a Lei Federal determina. A Prof.ª Kátia informou que, quando foi cobrar os 30% dos 111 
Técnicos, eles alegaram que estão dando os 30% no Sindicato. O Prof. Rodrigo questionou se, de 112 
fato, eles estão em greve, e que tipo de greve é essa que o Estado não reconhece. O Prof. Marcelo 113 

Gantos informou que a Biblioteca do CCH está fechada há 5 meses. A Sr.ª Patrícia opinou que os 114 

Diretores de Centro têm que enviar essa informação para a Reitoria. A Prof.ª Marina informou que 115 

fez uma consulta ao SINTUPERJ para a solicitação de nomes, atividades desempenhadas, e que as 116 
bibliotecas só estão abertas para ficha catalográfica e nada consta, não estão fazendo empréstimo 117 

de livros. O Prof. Marcelo Gantos questionou que deve existir uma classificação das atividades que 118 
são essenciais para a Universidade, senão vamos penalizar um Centro onde a Biblioteca funciona e 119 
em outro não. O Prof. Olney informou que a resposta do Sindicato é que devemos seguir o bom 120 
senso. A Sr.ª Patrícia informou que na DGA tem um grupo de Técnicos fazendo o trabalho, está 121 

mais lento, mas está sendo feito. O Prof. Olney sugeriu que cada Centro avalie essa presença dos 122 
Técnicos, senão pode ser uma análise utópica. O Prof. Marcelo Gantos disse que acha muito 123 
complicado assinar ponto de quem não está vindo trabalhar. Prof. Teresa informou que assinar a 124 
folha de ponto é um posicionamento antigo da UENF, que é preciso ponderar em que ponto está a 125 
greve. Porque a situação pode estar muito cômoda, e sugeriu uma conversa, e depois dessa 126 

conversa, a decisão de colocar ou não o código 61. O Sr. Rogério sugeriu, então que se chame o 127 

Sindicato para uma conversa, antes que se tome qualquer decisão. O Prof. Raul lembrou que, nas 128 
reuniões no Rio, eles mandam cortar o ponto, a universidade tem autonomia para isso. O Prof. 129 
Rodrigo sugeriu que o assunto fosse discutido nos Centros. O Prof. Marcelo Gantos informou que 130 
vai sugerir que coloquem o código 61. A Prof.ª Teresa opinou que é preciso se chegar num 131 
consenso. A Sr.ª Patrícia informou que na Diretoria Geral de Administração não está tendo esse 132 
desconforto. A Prof.ª Kátia opinou ser essa uma questão muito delicada, e que há um certo rumor 133 

de que os docentes não estão apoiando o grupo, e, ainda, que a posição de cobrar os 30%, e eles 134 
cumprirem, já está satisfatória. A Prof.ª Kátia continuou sua fala opinando que essa situação já está 135 
afetando a confiabilidade entre os nossos semelhantes, e ainda instalou o medo de quando tudo 136 
voltar ao normal, isso esteja muito arraigado entre nós servidores da universidade. O Prof. Marcelo 137 
Gantos ratificou a sua opinião de que, se estão em greve, pode ser colocado o código 61. A Prof.ª 138 
Rosana argumentou que se ela fosse cobrar os 30% dos servidores lotados na PROPPG, eles 139 
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viriam menos do que têm vindo, e, além disso, vê a necessidade de se definir quais são os serviços 140 

essenciais. O Prof. Raul esclareceu que colocar o código 61 na folha de ponto, pode significar o não 141 
pagamento de salário, já que o Governo não reconhece essa greve. O Prof. Raul informou que tem 142 
conversado tanto com o SINTUPERJ, quanto com os técnicos com frequência e ressaltaram que se 143 
for colocado o código 61, vai gerar uma insatisfação generalizada, e opinou que esse é um momento 144 
de defesa da Universidade, pois se a Universidade acabar, não vai ser mais necessário discutir 145 

triênios, salários, e outros benefícios. É essa questão que vai ser colocada para os técnicos, a briga 146 
não está aqui dentro, está fora. Eles não estão em briga com a Reitoria, e sim com o Estado. Acha 147 
que a situação chegou num ponto que não está vendo saída. Informou que no dia 5 ou 6/10 vai 148 
haver uma conversa com o sindicato, com os técnicos, opinando que o enfrentamento não é o 149 

caminho, e sim a negociação. O Prof. Olney sugeriu encaminhar um documento para as três 150 
instâncias nessa conversa com o Governo. A Prof.ª Teresa opinou ser o diálogo o caminho mais 151 
adequado, porque fechar e parar é o caminho mais fácil, temos que resistir e lutar. O Prof. Olney 152 

complementou que se fechar a Universidade, não deve abrir nunca mais. A Sr.ª Patrícia informou 153 
que o grupo da DGA vai ter uma reunião com a SECTI, mas disse não se tratar de uma proposta de 154 
fim de greve, mas opinou que está sendo muito difícil continuar com essa redução de pessoal, os 155 
gerentes estão ficando sobrecarregados, não estão suportando mais o volume de trabalho que estão 156 

tendo que desempenhar praticamente sozinhos. A Prof.ª Teresa, concluiu então, que nada mais 157 
havia a ser tratado, agradeceu a presença de todos encerrou a reunião às 16 horas e 05 minutos. 158 
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