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ATA DA QUINGENTÉSIMA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO EXECUTIVO 

DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, foi iniciada, na sala de reuniões da 1 
Villa Maria, às 14 horas e 29 minutos, a quingentésima décima nona 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; Prof.ª 4 
Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Marcelo Soares da Silva, representando o 5 
Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do 6 
CCTA; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Sr.ª Patrícia Gonçalves Magalhães – 7 
Diretora Geral Administrativa. Compareceram como convidados: Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio 8 
– Chefe de Gabinete; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF; Sr.ª 9 
Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 01- Aprovação da Ata da 10 
509ª Reunião Ordinária; 02- Informes; 03- Situação da Universidade; 04- Produtos Controlados 11 
pela Polícia Federal; 05- Assuntos Diversos. O Prof. Passoni, deu início à Reunião, referiu-se à 12 
situação da Universidade como sendo a mesma- O governo prometeu que assim que pagasse o 13 
funcionalismo, pagaria as PDs, mas ainda não o fez. Falou sobre a reunião com o Secretário, 14 
Gustavo Tutuca, que no dia 20 terá uma reunião na Secretaria de Estado de Fazenda, para ver se 15 
vai ser liberado algum recurso. Se não houver liberação de recursos as Empresas de Segurança e 16 
Limpeza vão parar. A FERTHYMAR e a K9 vão rescindir os contratos. O Prof. Raul argumentou 17 
que eles não podem rescindir, pois têm R$ 12.000.000,00 para receber. A Sr.ª Patrícia sugeriu que 18 
fosse visto com o Jurídico a possibilidade de suspensão do trabalho. O Prof. Raul sugeriu que 19 
fosse feita uma denúncia ao M.P. O Prof. Frederico lembrou já enviou uma carta para que fosse 20 
encaminhada para as duas instâncias do M.P. – estadual e federal, o Prof. Raul reafirmou que se a 21 
universidade está funcionando, precisa de segurança e de limpeza, e quer ver a posição que o M.P. 22 
vai tomar. O Prof. Frederico informou que soube pelo Prof. Pedlovski, que o Governo está dando 23 
isenção fiscal para muitas empresas, e não consegue entender o porquê disso. O Prof. Passoni 24 
concordou que são isenções para empresas novas, mas questionou por que deram isenção para as 25 
Barcas, por exemplo, que não têm concorrente, é o governo abrindo mão de receita. O Prof. 26 
Frederico informou que escreveram uma carta ao TCE, pedindo esclarecimentos. A Sr.ª Patrícia 27 
falou das denúncias de preocupação com a segurança – MP e TCE. O Prof. Raul informou que o 28 
MP mandou pagar, e tivemos a sugestão de falar com o Deputado Jorge Picciani. O Prof. Passoni 29 
informou do adiamento da reunião, e que ainda não foi nem anunciada a LOA, que nessa época, 30 
normalmente, já teria sido até enviada para a ALERJ. O Prof. Passoni informou que o CONSUNI 31 
do próximo dia 21 já terá acontecido, quando for resolvida a questão orçamentária. O Prof. 32 
Frederico informou da reunião que teve do SINTUPERJ com a ADUENF, o Prof. Marcelo 33 
complementou a informação dizendo que haverá uma palestra de representante da ANDES, na 34 
reunião de Centro e que haveria uma decisão da ADUENF para separar as categorias. Para o Prof. 35 
Passoni essa proposta não passa na Assembleia, o Prof. Raul discordou, por causa da situação 36 
atual da ADUENF. O Prof. Frederico informou que ontem haveria reunião para discutir a questão 37 
da tabela, e a tabela é única. O Prof. Passoni informou que conversou com o pessoal do 38 
SINTUPERJ, que queria colocar um reajuste de salário bem significativo na tabela, mas 39 
argumentou que esse não é o momento e o Prof. Raul acrescentou que essa atitude divide o 40 
movimento. O Sr. Rogério disse que a divisão de tabelas é prejudicial para os técnicos, citando o 41 
caso da UERJ, que possuem tabelas separadas e os técnicos recebem valores menores que os 42 
docentes, quando há reposições. O Prof. Passoni lembrou que não se está levando em conta que 43 
o aumento para Professor Titular foi só de 19%. O Prof. Raul informou que a Sr.ª Ana Terezinha do 44 
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GRH fez uma proposta para corrigir essa distorção para a LOA. O Prof. Frederico perguntou se 45 
todos os Técnicos tiveram aumento igualmente, ao que o Prof. Passoni respondeu que sim, todos 46 
igualmente, de 19%. A Prof.ª Kátia informou que, pelo fato de ter havido uma programação para 47 
dois concursos que não foram publicados, houve um pedido de justificativa por escrito da Reitoria, 48 
explicando o motivo de não terem sido publicados. O Prof. Passoni justificou que essas 49 
publicações ficam a cargo da Casa Civil. O Prof. Marcelo Gantos informou que esses concursos 50 
na UERJ, os aprovados entraram na justiça e conseguiram. O Prof. Passoni passou para o 51 
próximo ponto de pauta, Produtos Controlados pela Polícia Federal, ressaltando a necessidade 52 
urgente da entrega do levantamento nos Centros. A Prof.ª Kátia informou que no CBB 04 53 
laboratórios já terminaram e que alguns estão tendo problemas na hora de preencher os 54 
formulários, ao que o Prof. Raul ressalta a necessidade da entrega da primeira tabela, sem a 55 
preocupação com o restante, para termos argumentos para conversar com a Polícia Federal. No 56 
Exército, é preciso entrar no sistema, baixar os formulários, preencher, mandar para o Rio, lá eles 57 
vão decidir. A Prof. Kátia questionou se pôde tirar o dinheiro dos projetos para os serviços da Villa 58 
Maria, ao que o Prof. Raul respondeu que sim, mas informou que o dinheiro é também para pagar 59 
as patentes que forem requeridas. A Prof.ª Kátia perguntou se, numa situação hipotética, um 60 
laboratório que sempre contribuiu muito com projetos, e alguém que nunca teve projeto, não 61 
deveria ter direito aos mesmos 5%. O Prof. Passoni quis a confirmação se esses laboratórios têm 62 
acesso e controle, ao que a Prof.ª Kátia ressaltou a importância desse tipo de serviço. O Prof. 63 
Raul ressaltou que esse dinheiro está sendo usado para a manutenção da Universidade. Se não 64 
está funcionando, não tem diárias, coffee-break, está sendo usado para conserto dos carros, de 65 
ônibus, de bombas, temos solicitado porque não temos. O Prof. Marcelo Gantos informou o envio 66 
de um e-mail, juntamente com o Prof. Molina, fazendo uma retrospectiva do Projeto PETROBRÁS, 67 
todos os problemas que tiveram com os cortes do projeto, e que a reunião com o novo Técnico da 68 
Petrobrás lhe pareceu muito boa a comprometida, e considerou um início de construção de diálogo 69 
com a Reitoria. O Prof. Marcelo Gantos lembrou que o prazo de 90 dias de extensão do Projeto já 70 
estava em curso, que as ações de extensão não poderiam cooperar sem o aval dos Colegiados, da 71 
responsabilidade social das ações de intervenção técnica, da redução do número de técnicos pelas 72 
empresas. O Prof. Marcelo Gantos lembrou ainda, da possibilidade das pesquisas com o Pré-Sal 73 
(UNICAMP) poderem dar garantia de continuidade dos projetos, pois tem um período de duração 74 
muito longo. O Prof. Marcelo Gantos continuou sua fala opinando que, salvaguardando a 75 
característica política, tem-se a parceria importante do CCT e da Reitoria e que o projeto poderia 76 
ser encaminhado como um projeto em conjunto, ao que o Prof. Passoni perguntou se tem alguma 77 
diferença do convênio guarda-chuva e o Prof. Marcelo Gantos respondeu que não terá muita 78 
diferença, mas que diante do que a UNICAMP sofreu, nós ainda poderemos ter perda de recursos, 79 
e pediu atenção para a unidade técnica de Macaé. O Prof. Raul informou que, na prática, será 80 
Macaé que trará um convênio para a universidade, que já possui o convênio guarda-chuva. O Prof. 81 
Marcelo Gantos sugeriu que fosse colocado em discussão esse convênio, para que sirva de pano 82 
de fundo técnico específico para a criação de um produto, pois eles precisam de formação 83 
permanente, é esse o custo, ao que o Prof. Passoni lembrou que o LENEP tentou um curso que 84 
não deu certo. O Prof. Marcelo Soares questionou que o curso de Meteorologia está dando muito 85 
certo. O Prof. Marcelo Gantos voltou ao assunto do impacto que teve na mídia o projeto do CCH, 86 
que a PETROBRÁS nunca produziu tanto petróleo, que o Porto do Açu vai crescer, e que vai valer 87 
a pena apostar, e até transferir uma unidade de ação. O Prof. Raul informou que o interesse há, 88 
com certeza, mas que será preciso ver junto às Instituições e empresas envolvidas, se pode ser 89 
modificado e informou que vai tentar captar recursos do CNPq. O Prof. Raul opinou, ainda, que 90 
instituir um Convênio como aditivo desse convênio geral, vai gerar mais impacto perante a 91 
PETROBRÁS, daí a importância de sermos avisados com pelo menos dois meses de antecedência 92 
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qualquer mudança no projeto, para que tenhamos tempo do nosso Jurídico dar as respostas 93 
pertinentes, e não da forma como fizeram da última vez. O Prof. Marcelo Gantos informou que 94 
agora que está se ganhando expertise, poderia se juntar a outra fundação, o que significaria muitos 95 
ganhos para a sociedade. O Prof. Raul opina que a relação com a UENF era muito pessoal com o 96 
Coordenador, que quando a PETROBRÁS olhava para a UENF, via o Prof. Paranhos, ao que o 97 
Prof. Marcelo Gantos opinou que isso enfraqueceu muito a relação com a Empresa, mas que aos 98 
poucos vai ser reconstruída. O Prof. Raul comentou sobre a reunião que tiveram com a 99 
PETROBRÁS, que classificou como muito ruim, pois mandaram uma pessoa que estaria se 100 
aposentando dois dias depois, com a missão de acabar com o projeto, ao que o Prof. Marcelo 101 
Gantos fez o contraponto com a outra reunião mais recente, com um técnico que já foi professor, 102 
que está mais ligado nas nossas questões e demandas. O Prof. Passoni informou que começou a 103 
buscar recursos federais para a universidade, onde foram enviadas cartas, e-mails para todos os 104 
deputados federais do Estado do Rio de Janeiro, inclusive o Jair Bolsonaro, Chico D’Ângelo, Chico 105 
Alencar, Paulo Feijó e Leonardo Picciani, ao todo 05 deputados, tentando sensibilizá-los com a 106 
situação que estamos atravessando. O Prof. Raul acrescentou que foram abordados todos os 107 
pontos, que é um processo complicado, mas certo. O Prof. Passoni e o Sr. Rogério elencaram 108 
vários consertos e melhorias que necessários e urgentes na universidade, tais como: recolhimento 109 
e aproveitamento de águas pluviais, telhado com painel solar; poste solar fotovoltaico, câmaras de 110 
segurança, acessibilidade no Restaurante Universitário, com a adequação das instalações de 111 
esgoto no mesmo e reparos na Villa Maria. O Prof. Passoni reconheceu que foi iniciado o 112 
processo muito tarde, mas que para 2017 deverá ser iniciado mais cedo. Informou, ainda, que o Sr. 113 
Paulo Ribeiro, da Fundação Darcy Ribeiro não conseguiu agenda para a reunião com o Conselho 114 
Curador da Fundação, mas já temos um portfólio de projetos, o Prof. Raul ressaltou que poderão 115 
acrescentar mais projetos, e que se estão pensando em buscar recursos em qualquer tipo de fonte. 116 
A Prof.ª Kátia lembrou a necessidade de reforma da Estação de Tratamento de Esgoto, e o Sr. 117 
Rogério acrescentou a necessidade de destinação das lâmpadas, das garrafinhas de produtos 118 
químicos que ninguém recolhe, e que no IFF é a mesma coisa. Informou sobre uma firma em São 119 
Paulo que recolhe, uma ideia para quando não mais suportarmos o volume acumulado. O Prof. 120 
Marcelo Gantos sugeriu conversar com o pessoal da Química, que talvez eles tenham uma 121 
destinação de reutilização na indústria. Quis saber também sobre o contato com os deputados 122 
federais, se eles deram alguma esperança. O Prof. Passoni disse que deram alguma esperança, 123 
mas não por enquanto. O Prof. Raul acrescentou que é preciso antecipar, pois na hora que 124 
liberarem recursos, já teremos projetos prontos. O Sr. Rogério informou que conseguiu que a 125 
Polícia Militar aumentasse a ronda junto à PESAGRO, ao que o Prof. Passoni quis saber se a 126 
Polícia Militar está indo no Colégio Agrícola, pois não recebeu informação sobre isso. Seguem-se 127 
outras informações diversas sobre a limpeza da piscina, com a demarcação executada pela 128 
PROEX, necessidade de uma pessoa credenciada para tomar conta, com curso de salva-vidas, 129 
informações ratificadas pelo Sr. Rogério e pelo Prof. Raul, que ressaltou a necessidade de 130 
documento para controlar o acesso à piscina, por ser pública, e que esse controle deverá ser feito 131 
pela PROEX. O Prof. Passoni concluiu então, informando que a Reitoria está redimensionando a 132 
verba restante, remanescente dos recursos FAPERJ, agradeceu a presença de todos e considerou 133 
encerrada a reunião às 15 horas e 53 minutos. 134 

 
Prof. Luis Cesar Passoni                                                     Célia da Silva Caetano 

             Reitor                                                                           Secretária ad hoc 


