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ATA DA QUINGENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – 

UENF 

Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, foi iniciada, na sala de reuniões da 1 

Reitoria, às 14 horas e 08 minutos, a quingentésima décima oitava  Reunião Ordinária do 2 
Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as 3 
presenças dos seguintes membros:  Prof. Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; 4 
Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – Vice-Reitora; Prof. Carlos Gatts, representando a Prof.ª 5 

Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de 6 
Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 7 
Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof.ª Rosana Aparecida 8 

Giacomini, representando o Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. José Frederico 9 
Straggiotti 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 – Diretor 12 

da Prefeitura da UENF; Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. André Rangel 13 
Matos – Diretor de Informação e Comunicação; Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. 14 

Tratou-se da seguinte pauta: 01- Aprovação da Ata da 508ª Reunião Ordinária; 02- Informes; 03- 15 

Situação da Universidade; 04- Produtos Controlados pela Polícia Federal; 05- Assuntos Diversos. 16 
O Prof. Passoni, deu início à Reunião, colocando em aprovação a ata da 508ª Reunião Ordinária, 17 

após as correções sugeridas pelas Professoras Rosana e Kátia, pelo Prof. Olney e pelo Sr. 18 
Rogério, a qual foi aprovada, com uma abstenção. O Prof. Passoni, passou para os informes, 19 

falou do debate sobre a Universidade que houve na ALERJ, do Orçamento para 2017, com um 20 
corte de mais ou menos 50%, só na Cota de Custeio. Ressaltou a incoerência entre o discurso do 21 

Governo, que diz priorizar a Educação, e a prática, com o corte no Orçamento. O valor para 22 
Pessoal (R$ 123.000.000,00), já foi insuficiente em R$ 10.000.000,00 para reajustes, agora, os R$ 23 
125.000.000,00 no SIPLAG, não incluíam o pessoal da FENORTE. Será preciso batalhar muito na 24 

ALERJ, pois vamos precisar de, no mínimo, mais R$ 20.000.000,00 – R$ 10.000.000,00 que 25 
faltaram para 2016, e R$ 10.000.000,00 para a Folha da FENORTE. O Orçamento para 2016 foi de 26 

R$ 176.000.000,00, sem os Convênios e as descentralizações – R$ 11.000.000,00 em 27 
descentralizações só da FAPERJ – e agora querem que a gente vença 2017 com R$ 28 
152.000.000,00! O Prof. Passoni continuou a sua fala ratificando que não teve Reunião do COLEX 29 

na semana passada porque foram ao Rio, para uma Reunião com o Governador, a qual classifica 30 

como uma reunião interessante e cheia de significados. O Deputado Comte Bittencourt, que 31 
sempre nos acolheu na ALERJ, está em campanha para Vice-Prefeito de Niterói, no 2º Turno. 32 
Levamos a Carta com a assinatura dos 40 Deputados pedindo ao Governador que atendesse a 33 

Universidade. Ele nos atendeu, porém sem a presença de nenhum assessor, o que nos causou 34 
muita estranheza, pois não tem ata, nenhum tipo de registro. Eu, pelo menos, enquanto Reitor, não 35 
costumo atender ninguém sozinho. A reunião terminou mais cedo e tivemos tempo de visitar os 36 
gabinetes dos deputados, mas estranhamos o fato do Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia 37 
e Inovação não ter sido sequer convidado. O Governador Pezão está para reassumir o cargo. Está 38 

hoje em Brasília. O deputado Sr. Geraldo Pudim disse que ligou para a SECTI, mas não conseguiu 39 
falar com o Secretário Sr. Gustavo Tutuca, nem com o Diretor Geral, Sr. Gabriell Carvalho Neves 40 

Franco dos Santos, somente com a Sr.ª Beatriz. Fomos ao Palácio Guanabara, onde a Sr.ª Marta 41 
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estava substituindo o Sr. Augusto da Cunha Raupp, Presidente da FAPERJ. O 2º Subsecretário da 42 

SECTI teve que voltar para casa – o que nos deixou em dúvida se podemos continuar 43 
considerando a SECTI como uma aliada. O Prof. Passoni continuou a sua fala reafirmando a 44 
posição da Universidade como parte da Educação, e acha que deveria ser poupada dos decretos 45 
de austeridade. Além disso, a UENF está com o Orçamento congelado há mais de um ano. 46 
Continuou informando que, nessa reunião com o Governador, conseguiram colocar todas as 47 

questões mais urgentes da universidade – pagamento da manutenção, acordo com a ALERJ e a 48 
SECTI para que, a partir de julho/2016 fossem liberadas as 5 parcelas de R$ 1.800.000,00, além 49 
de R$ 3.000.000,00. O que foi liberado foi apenas a cota orçamentária, que permitiu que as PDs 50 
fossem emitidas, porém sem cota financeira para dar cobertura ao pagamento das mesmas. O 51 

Prof. Passoni lembrou, ainda, que o Governo nos prometeu que, depois que pagassem o mês de 52 
outubro ao funcionalismo, a UENF seria prioridade, o que não aconteceu, só elogiou os nossos 53 
esforços em manter a Universidade funcionando. O Prof. Raul informou que o que foi passado 54 

para ele é que tinha sido o Deputado Sr. Geraldo Pudim que pediu ao Governador que atendesse o 55 
pedido. O Prof. Passoni falou também, que estão observando que houve uma intensificação na 56 
ronda e um aumento no tempo de permanência da Polícia Militar aqui na Universidade, o que nos 57 
deixou menos apreensivos em relação à segurança. Tínhamos um contato com o Sr. Edson 58 

Albertassi, líder do Governo na ALERJ, mas, não conseguimos mais esse contato, ele não atende 59 
mais nem contato telefônico, nem ao SINTUPERJ, que estava tendo conversas rotineiras sobre a 60 

questão da greve. A reunião foi encerrada com a proposta de renovar a forma de financiamento da 61 
Universidade – talvez por Indicação Legislativa, e notamos um certo interesse por parte do 62 
Governo. E assim, o Prof. Passoni resumiu que todo o esforço que foi feito até agora junto ao 63 

governo, vai ter que ser refeito, pois estamos com telefones sem poder ligar, débitos junto à White 64 

Martins e Águas do Paraíba. A Prof.ª Helena disse que saiu na Imprensa que o Governo vai pegar 65 

as pastas de Ciência e Inovação e voltar para a Educação, ao que o Prof. Passoni informou que 66 
pediram contra essa fusão. Foi reduzido para 1% o Projeto de Lei do Orçamento da FAPERJ – 67 

estivemos com a UERJ, UEZO e o Deputado Sr. Leonardo Picciani não arquivou o processo, só 68 
não tramitou sem antes conversar com a gente. O Prof. Passoni continuou informando que gravou 69 
um vídeo para a imprensa, onde procurou ser otimista, para animar a continuação da caminhada, 70 
pelo menos até 15/10, quando as Firmas K-9 e Ferthymar falaram em rescisão de contrato. Se 71 

liberarem os recursos financeiramente, teremos como continuar seguindo em frente. O Prof. 72 
Passoni falou também das PDs que estão em restos a pagar. Só da FRIOVIX, são R$ 73 
85.000.000,00 em ar condicionado para a UENF. A PD deles é de outubro de 2015. Quem paga é 74 
a Secretaria de Estado de Fazenda, e o pagamento tem que ser feito em ordem cronológica. O 75 
Prof. Passoni continuou sua fala informando da Assessoria para Licitações Públicas com mais de 76 

30 empresas e as outras estão recebendo do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o que 77 

gostaríamos de saber é de quem elas estão recebendo. Eles ficaram de nos mandar o relatório, 78 
pois se a crise é geral, se estão pagando a alguns fornecedores, não se está priorizando a 79 
Educação. A Prof.ª Helena disse que ouviu do comentarista de um jornal de São Paulo, que a crise 80 
é só no Executivo. O Prof. Raul opinou que estão lutando muito para conseguir formas alternativas 81 
de sair dessa crise. Foram conversar com a Guarda Civil Municipal, estão tentando, estão lutando e 82 
acha que é o que todo mundo deve fazer. O Governador vai resolver alguma coisa no dia 19, se 83 

não resolver, ele não sabe, mas tem esperança de melhora. A Prof.ª Rosana opinou que o 84 
momento é muito paradoxal, pois a Universidade nunca esteve tão viva, apesar de toda a crise, de 85 
todos os problemas – vários Eventos, Congresso de Reumatologia; Semana da Pós-Graduação; 86 
529 trabalhos só da UENF, 220 para apresentação oral e mais IFF, UFF, Avaliadores da CAPES, 87 
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Coordenadores e 1 Vice Coordenador; CREA; hoje Edital PBIC nota 10 – Recém-doutores 88 

estrangeiros, muitas atividades interessantes – Semana Acadêmica – Em três semanas está 89 
vivendo, pulsando, independente de cortes, falta de segurança – acha que para conciliar tudo isso, 90 
somente com muita resiliência, de todos nós que aqui estamos. O Prof. Passoni informou que o 91 
Sr. Paulo Ribeiro, presidente da Fundação Darcy Ribeiro, credenciadora de Fundação aqui da 92 
UENF para recursos, não vai conseguir verba para custeio, mas para manutenção dos Centros. 93 

Daremos prioridade para a Villa Maria, pois com essas chuvas tiveram muitas infiltrações, com 94 
queda até de partes do telhado. Se os R$ 3.000.000,00 chegarem até o final do ano, vai ser 95 
possível continuar, mas se não chegarem, vai ficar muito difícil. O Prof. Passoni continuou dizendo 96 
que até agora vinham queimando etapas, chegaram ao Governador, que é a autoridade máxima, e 97 

o retorno que tiveram, foi a promessa de que quando terminarem de pagar o funcionalismo, a 98 
UENF será prioridade. O Prof. Passoni continuou informando que a UERJ teve a promessa de 99 
liberação de recurso no valor de R$ 10.000.000,00, mas não recebeu. Agora estamos a nos 100 

perguntar o que faremos se esses recursos que queremos não forem liberados, pois já tivemos o 101 
quarto e o quinto ultimatos da K9, e achamos que a via jurídica pode ser um caminho pior a ser 102 
trilhado. Ainda temos uma semana para pensar num plano B, de alternativas, porque o plano A, é a 103 
continuidade da pressão. A Prof.ª Kátia perguntou se a Fundação Darcy Ribeiro é local, ao que o 104 

Prof. Passoni respondeu que tem sede no Rio e em Brasília. O Prof. Marcelo Gantos informou 105 
que no Conselho do Centro, com pedido de permissão primeiramente pelo COLAC, procurou a 106 

Promotoria para pedir orientação a respeito da garantia da segurança das pessoas e dos bens 107 
patrimoniais. Informou sobre os incidentes no estacionamento do CCH, onde as crianças estavam 108 
intimidando as pessoas quando iam pegar os carros e ficavam batendo no vidro. Precisava saber 109 

como encaminhar isso, porque achou que a solução de chamar a polícia, porque tem um maior 110 

envolvido, não ser a mais adequada. Além do mais, a Universidade tem um corpo de Assistentes 111 

Sociais para que essa questão seja conduzida de uma forma mais cidadã. O Prof. Marcelo 112 
Gantos continuou falando sobre a sugestão dele de colocar o código 61 no ponto dos Técnicos 113 

grevistas, ter gerado um certo conflito entre os Técnicos e os Professores. Ele sentiu por parte dos 114 
Técnicos uma resistência, e propôs uma conversa franca, pois os Técnicos estão fazendo falta e 115 
sobrecarregando alguns. Continuou informando que depois dessa conversa, a Técnica da 116 
Biblioteca apareceu, e tiveram uma discussão aberta sobre essas questões, como é de praxe no 117 

CCH. A Prof.ª Rosana Rodrigues precisou se ausentar da reunião. O Prof. Passoni informou que 118 
conversou com o Prof. Roberto Da Matta e a Prof.ª Carla, que têm Projetos com as crianças da 119 
Comunidade, pediu para que conversassem com elas para que não agissem dessa forma. Quanto 120 
aos roubos, precisamos dos Boletins de Ocorrência para que possamos argumentar e pedir reforço 121 
do policiamento. A Prof.ª Rosana Giacomini perguntou se já tem nota sobre isso pela ASCOM. O 122 

Sr. Rogério opinou que isso acaba se tornando um cartão de visita para outros marginais. O Prof. 123 

Passoni lembrou que foi pedido no COLEX para que os Diretores de Centro levassem essas 124 
questões para os Centros, mas nem sempre isso vem acontecendo. Estamos tentando muitas 125 
coisas, mas que não dependem só da gente. Por exemplo, na reunião na SECTI, o Dr. Rui Garcia 126 
Marques, reitor da UERJ, levou o processo de reestruturação de Carreiras da UERJ. Conversei 127 
com os sindicatos para fazermos parecido, mas estou aguardando da ADUENF e do SINTUPERJ 128 
esse estudo, para pedirmos ao Sr. Edson Albertassi voltar a essa negociação. Quanto à greve dos 129 

Técnicos, chegamos num ponto crítico, muito embora o Governo nos mande sempre cortar o ponto. 130 
O Prof. Marcelo Gantos disse que não conhecia essa prerrogativa das chefias colocarem o código 131 
61 na folha de ponto dos grevistas. O Prof. Passoni informou, ainda, que tem conversado com o 132 
Sindicato para fazer greve de ocupação, assim teríamos o problema da segurança amenizado. O 133 
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Sr. Rogério informou que, desde que a Firma K9 cessou a vigilância, ele mesmo conversou com 134 

essas crianças, pediu ao pessoal da FERTHYMAR que conversasse com os pais dessas crianças 135 
para que não as deixasse vir aqui. Tem achado que a universidade está muito distante dos nossos 136 
vizinhos, e continuou dizendo que, se alguém se sentir ameaçado, que não tem outro caminho, 137 
deverá chamar a Polícia e fazer ocorrência. Informou sobre o sistema de registro on-line pela 138 
Polícia Civil, e citou o caso de duas moças aqui da UENF que foram assaltadas, que entrou em 139 

contato com as duas e não tinham feito ocorrência. Citou também o caso do servidor Marcelo 140 
Pacheco, que viu 5 pessoas suspeitas, ligou para a Polícia, mandou mensagens pelo grupo do 141 
WhatsApp, e na mesma hora mandaram dois veículos – um da Polícia Militar e outro da Guarda 142 
Civil Municipal. O Prof. Frederico informou sobre a comissão para discutir a greve dos Técnicos no 143 

SINTUPERJ, e que terá como pauta as faltas dos técnicos, e acha que eles estão faltando com os 144 
docentes e os alunos e não estão atingindo o verdadeiro patrão, que é o governo. Estamos 145 
aguardando essa reunião. A Prof.ª Rosana informou que foi às manifestações no Rio de Janeiro, e 146 

até hoje está esperando um calendário de manifestações. Disse que, apesar do tempo em greve, 147 
acha que a categoria não está incomodando ninguém, que é contra a greve, mas quer trabalhar e 148 
continuar se manifestando, e acha que a greve só está servindo para mostrar a nossa fragilidade. 149 
O Prof. Gatts disse que gostaria de saber a resposta para dois questionamentos: se isso faz parte 150 

do relacionamento entre categorias – seja professor ou seja técnico e se o funcionamento da DGA 151 
é considerado essencial, sem o funcionamento das Bibliotecas não pode haver Graduação. Temos 152 

que assumir compromissos, com o objetivo de consolidação da universidade, e não simplesmente 153 
conversar. A Prof.ª Rosana disse que depois da reunião com os Técnicos, eles estão dando os 154 
30%, os serviços estão fluindo, mas além dos serviços essenciais, precisamos das manifestações. 155 

O Prof. Frederico comentou que todos estão amparados pelo bom senso. O Prof. Carlos Gatts 156 

perguntou até quando poderá ser feito empenho, porque em Brasília é só até 04/11. A Prof.ª Kátia 157 

disse, só para responder ao Prof. Gatts, estar super preocupada com os Técnicos, que pediu o 158 
horário de funcionamento da Biblioteca, mas que obteve resposta somente em relação às ações, e 159 

que o Sindicato não permite que eles digam claramente o horário de trabalho dos servidores. A 160 
Prof.ª Kátia disse também, que alguns professores acham que os alunos não precisam de livros, 161 
uma guerra de forças entre eles e os próprios técnicos, onde os mais prejudicados são os alunos. 162 
O Prof. Marcelo Gantos classificou o funcionamento das bibliotecas como essencial à 163 

Universidade, ao que a Prof.ª Kátia informou que a biblioteca do CBB é a única que está aberta. O 164 
Prof. Marcelo Gantos informou que a biblioteca do CCH vai funcionar normalmente, porém sem o 165 
empréstimo de livros, o que classificou como absurdo, sem sentido, principalmente para os alunos 166 
dos cursos noturnos, mais carentes. Resumindo, opinou que será necessário que trabalhemos 167 
juntos, ou então vamos ter que assumir a biblioteca, pois os interesses a serem defendidos devem 168 

ser os coletivos e não os parciais, particulares, que já são defendidos pelo sindicato, enquanto 169 

espaço de luta. Declarou que ele, enquanto professor, quer defender os alunos e vai, 170 
consequentemente, defender a biblioteca, nem que para isso tenha que tirar os técnicos que lá 171 
estão lotados. O Sr. André viu essa posição como constrangedora, pois a Diretoria dele, por 172 
exemplo, não parou, tem funcionado de maneira plena, suspendendo somente o cadastramento na 173 
rede wi-fi, porque muitos fazem a solicitação, eles têm o trabalho de fazer, e a pessoa não retorna 174 
para dar continuidade ao serviço. O mesmo deve estar acontecendo com as bibliotecas, o sindicato 175 

não está permitindo que as pessoas trabalhem, então temos que responsabilizar quem está 176 
impedindo os Técnicos de trabalharem. Mas, o que realmente está me preocupando muito, é ter 177 
ficado sabendo que a universidade está há mais de um ano sem receber nada de verba de 178 
manutenção. O Prof. Passoni disse que também está preocupado, pois nunca se viu nesse país 179 
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uma ameaça tão grande às universidades públicas estaduais – federalização, mensalidades, uma 180 

crise onde a sua própria existência está ameaçada. O Prof. Raul também ratificou essa ideia, 181 
ressaltando que a universidade só está sobrevivendo porque a comunidade acadêmica está 182 
trabalhando toda junta. Informou que tem sido conversado com o SINTUPERJ para que seja 183 
fomentado um projeto único de defesa da universidade. Lembrou ainda, da época do seu mandato 184 
como presidente da ADUENF, onde propôs uma luta por um ponto único, mas que ninguém quis 185 

ouvir, só que pensa que associação que não ouve história, perde o sentido de sua existência. O 186 
fato de alunos e professores estarem ocupando o lugar dos técnicos, não é um bom caminho, pois 187 
temos que trabalhar juntos, não podemos continuar pagando por erros de gestões passadas. Em 188 
relação aos técnicos, acha que o melhor caminho é o Conselho Universitário processar o Governo 189 

do Estado, e não a Reitoria, que deve se manter como um canal aberto de conversação com o 190 
Governo. Se o Conselho Universitário decidir que façamos, assim o faremos. Quanto à segurança, 191 
não acho que deveríamos dar dinheiro para essas crianças que aqui estão. Devemos conversar 192 

com a comunidade. A UENF está dentro de um município, no qual o índice de violência está 193 
elevadíssimo. O Prof. Olney pegou o gancho da fala do Prof. Raul, e disse ser a favor de 194 
trabalharmos com a comunidade, está na hora do CCH trabalhar essas questões, pois o prefeito 195 
eleito quer trabalhar com as universidades. Citou o exemplo da piscina, que está em condições de 196 

uso, ver com a AgiUENF a possibilidade de convênios com o IFF, para as turmas do Curso de 197 
Educação Física fazerem estágio aqui na UENF. O Prof. Passoni expôs a preocupação com o uso 198 

invasivo e abusivo da piscina, pois qualquer problema será responsabilidade da administração, ao 199 
que o Prof. Olney esclareceu que as atividades serão em parceria com a UENF. O Prof. Passoni, 200 
continuou com o item 3 da pauta – situação da universidade, assim resumindo: salários e bolsas 201 

(cota) – Fonte 122 – Combate à pobreza – mais ou menos R$ 18.000.000,00 para pagar as Folhas 202 

de Novembro e Dezembro, e deixará o orçamento de 2017 para discutir no dia 19, passou para o 203 

próximo ponto da pauta – produtos controlados pela Polícia Federal, perguntando se o trabalho de 204 
lançamento do estoque nas planilhas pelos Laboratórios está caminhando. As respostas foram as 205 

mais diversas: no CCTA, somente 1 um laboratório dos 11; no CBB, apenas 2 terminaram, ao que 206 
o Prof. Passoni ressaltou a importância de retomar essa questão nos Conselhos de Centro. Surgiu 207 
a questão do documento de conferência dos bens patrimoniais do CCH, levantada pelo Prof. 208 
Marcelo Gantos, que informou que está havendo um impasse, pois um grupo de pessoas usa os 209 

bens e como antes a conferência estava certa, não foi mais feita. Não sabe como se posicionar 210 
diante dessa questão, ao que a Sr.ª Patrícia reforçou a exigência da conferência dos bens, 211 
ressaltando que o recebimento do documento ocorreu em janeiro, e já estamos em outubro. 212 
Voltando ao ponto da pauta, o Prof. Passoni lembrou que já recebemos uma advertência, em 213 
relação aos produtos controlados pelo Exército, e, em última instância, se dará a cassação do 214 

registro, que enviaremos a documentação original para o contato que a Prefeitura do campus tem. 215 

O Prof. Raul informou que já tem uma reunião marcada para resolver essa questão. No último 216 
ponto de pauta – Assuntos Diversos –, deu-se uma discussão acerca de: 1) problemática dos 217 
vazamentos da Villa Maria, com a informação que a mesma pessoa que ajudou na piscina, está 218 
ajudando na Villa Maria, com obras no telhado e no piso, no valor aproximado de R$ 3.000,00; 2) 219 
CREA e CREA júnior – para os alunos mandarem foto e pegarem as carteirinhas, que possibilitam 220 
descontos diversos, além da indicação dos representantes no Centros – CONCENS; 3) Conversa 221 

do Prof. Raul e do Sr. Rogério com o Comandante da Guarda Civil Municipal, para a possibilidade 222 
da UENF servir de espaço de alojamento para a Guarda Ambiental, devido a presença de muitos 223 
animais aqui; 4) O Prof. Passoni projetou um cenário para 2017, não muito diferente de 2016, e 224 
acha que, na melhor das hipóteses, iniciarão o 2º semestre de 2016 em janeiro de 2017. Pensou-225 
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se em atividades para a integração dos calouros, antes mesmo do início das aulas, para evitar a 226 

evasão. A PROEX propôs estágio para os alunos nos projetos, com créditos nas disciplinas, com 227 
bolsas para os cotistas a partir dessa data (A Sr.ª Patrícia aponta a necessidade de levantamento 228 
do número de bolsas, para uma projeção orçamentário-financeira). Quanto ao Restaurante 229 
Universitário, o Prof. Passoni informou que existe a possibilidade da renovação do Convênio, 230 
garantindo assim, o funcionamento para 2017; 5) Técnicos responsáveis pela manutenção, pois 231 

apareceram muitos problemas de falta de energia, gerando queima de lâmpadas e disjuntores, 232 
caixas de gordura do R.U. mal feitas com tamanho insuficiente, bomba com defeito, sem recurso 233 
para consertar, situação de defasagem de pessoal técnico devido à greve; 6) Situação da 234 
Comissão de Bioética e Biossegurança; 7) Prazo de 90 dias para pagamento dos débitos, pois 235 

depois que fecha o exercício financeiro, só pagam as RPV – Requisições de Pequeno Valor, o 236 
restante vira precatórios. O Prof. Passoni encerrou sua fala, informando a possibilidade de ser 237 
preso, caso não pague os débitos depois desse prazo, pois o único recurso que a universidade 238 

possui é o do PROAP. O Prof. Passoni concluiu que nada mais havia a ser tratado, agradeceu a 239 
presença de todos e considerou encerrada a reunião às 17 horas e 10 minutos. 240 
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