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ATA DA QUINGENTÉSIMA VIGÉSIMA REUNÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO EXECUTIVO DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às catorze horas e dez minutos, na Sala 1 
de Reuniões da Reitoria, ocorreu a quingentésima vigésima reunião ordinária do Colegiado Executivo, para 2 
tratar da seguinte pauta; 1 – Aprovação da Ata da 509ª Reunião Ordinária do COLEX/UENF; 2 – Informes; 3 3 
– Situação da Universidade; 4 – Produtos Controlados pela Polícia Federal; 5 – Assuntos Diversos. Estavam 4 
presentes, Prof. Luis Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Marina Suzuki – Pró-Reitora de 5 
Graduação; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Olney Vieira da 6 
Motta – Pró-Reitor de Extensão e assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora 7 
do CBB; Prof.ª Luciane Soares da Silva representando o Prof. Marcelo Gantos – Diretor do CCH; Prof. 8 
Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Frederico Straggiotti – Diretor do CCTA; Sr.ª Patrícia 9 
Gonçalves Magalhães, Diretora Geral de Administração e como convidados, Prof. Raul Palácio – Chefe de 10 
Gabinete; Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. Rogério Ribeiro de Castro – Prefeito 11 
do campus. O item 1, aprovação de Ata, foi retirado da pauta. Passando aos itens 2 e 3 – Informes e 12 
situação da Universidade – O Prof. Passoni informou que na semana passada existia a expectativa de 13 
receber os três milhões de reais prometidos, o que daria para quitar parte de algumas dívidas, o que acabou 14 
não acontecendo. Acredita que terminaremos o ano sem receber recursos. As empresas de segurança e 15 
limpeza haviam dado prazo para receber até dia 21 do mês passado, como o prazo não foi cumprido a K9 16 
abandonou seus postos, embora não tenha havido comunicação formal da interrupção dos serviços. A 17 
Ferthymar está mantendo os serviços de limpeza e portaria mas, em função da ausência dos seguranças 18 
estão interrompendo as atividades às 19 h e não às 22 h como era feito, isso começou na sexta-feira. A PM 19 
intensificou a segurança dentro do campus. Houve reunião com a Guarda Municipal para cobrar o acordo 20 
que havia sido feio de o Batalhão Ambiental ficar sediado no Hospital Veterinário, o comandante não estava 21 
na reunião, o subcomandante ficou de dar resposta, ainda estão aguardando. Houve solicitação para que a 22 
Guarda Municipal fizesse ronda no Colégio Agrícola e deixasse uma viatura na guarita nos feriados e fins de 23 
semana, mas isso depende de autorização da Prefeita e do Secretário de Governo. Foi solicitado 24 
policiamento também para a PESAGRO. O Prof. Passoni disse que com a suspensão dos serviços de 25 
portaria às 19 h, há necessidade de solucionar a questão das chaves das salas para as aulas noturnas. A 26 
sugestão é que cada Centro seja responsável pelos seus prédios. A Reitoria ficará responsável pelo E1, O 27 
CBB pelas salas do CBB e do P5, junto com o CCT. O CCT, além das salas que tem no P5, seria 28 
responsável pelas salas do prédio do CCT. O CCH pelas salas do Centro. No CCTA, só tem o PREVEST à 29 
noite. A Prof.ª Kátia disse que o CBB já se organizou e o problema está resolvido. O Prof. Frederico 30 
informou que os responsáveis pelo PREVEST estão com a chave da sala. No CCT o Prof. Rodrigo disse 31 
que os professores estão ficando com as chaves e devolvendo depois a um funcionário. No P5 só tem duas 32 
salas que são ocupadas, mas esse problema ainda vai ser resolvido. Continuou dizendo que no sábado 33 
houve vestibular, um funcionário ficou com as chaves e não houve problema. A Prof.ª Luciane vai levar a 34 
questão ao Diretor do CCH para que ele resolva. A Prof.ª Kátia disse que não entende o argumento da 35 
Ferthymar para suspender mais cedo os serviços de portaria. Não vê como poucos seguranças nos postos 36 
daria mais segurança aos porteiros que a polícia que está fazendo ronda. O Prof. Passoni lembrou que 37 
existe uma comissão de fiscalização de execução de contratos e a questão do abandono dos postos de 38 
serviços vai ser descontada do montante que deve ser pago, tanto da segurança quanto da portaria. O Prof. 39 
Passoni disse que acredita que tem que haver a colaboração de todos, a Universidade tem condições de 40 
continuar a funcionar, a menos que ocorra algum outro evento externo. Relatou que teve reunião com 41 
representante do DCE que se mostrou bastante preocupado com a possibilidade de encerrarem o semestre 42 
tendo cumprido 75% do período letivo. Esclareceu que a proposta apresentada no CONSUNI seria uma 43 
medida extrema, não há interesse da Reitoria em tomar essa atitude. Os estudantes estão dispostos a 44 
colaborar para manter o semestre até dezembro, como previsto. A Prof.ª Marina falou que, em reunião na 45 
Câmara de Graduação a decisão dos Coordenadores foi terminar o semestre em 22 de dezembro. 46 
Ressaltou que essa é uma oportunidade de engajar alunos, técnicos e professores em defesa da 47 
Universidade. Mesmo que tenhamos que assumir a limpeza da UENF os Coordenadores estão dispostos a 48 
assumir a função e fazer campanha para terminar o semestre na data prevista. O Prof. Passoni falou da 49 
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reunião que teve com o presidente da OAB, onde discutiram a possibilidade de entrar no MP para garantir o 50 
repasse da verba para a UENF. O Presidente se colocou à disposição e sugeriu ação também no TCE para 51 
prevenir possíveis problemas com o patrimônio, que é nossa responsabilidade e não tem segurança na 52 
Universidade. Seria também uma forma de sinalizar para os políticos que estamos buscando outras vias 53 
para resolver o problema já que as negociações com o Governo não foram produtivas. A Prof.ª Luciana 54 
questionou sobre a ação civil pública que a defensoria entrou. O Prof. Passoni esclareceu que a ação foi à 55 
revelia da Universidade, o processo ainda está em curso, não teve decisão. Continuou dizendo que tentou 56 
marcar reunião com o defensor público que entrou com a ação mas ele está em férias e só retornará em 57 
novembro. A ideia é que a defensoria também se junte na ação com a OAB. No primeiro momento, a ação 58 
será no TCE. A Prof.ª Kátia questionou sobre a reunião com o Governador onde foi solicitado a apoio 59 
formal da PM para a segurança do campus. O Prof. Passoni apresentou a solicitação ao Governador que 60 
ficou de encaminhar o pedido ao Secretário que poucos dias depois pediu exoneração. Se o policiamento na 61 
UENF for por ordem superior haverá policiamento permanente. Passando ao Item 3, O Prof. Passoni 62 
distribuiu quadro demonstrativo do orçamento para 2017, mostrando o que foi aprovado no CONSUNI e o 63 
teto que pode ser lançado no sistema, ressaltou que a situação para o próximo ano é muito grave. Já foram 64 
marcadas duas reuniões para discutir o orçamento do próximo ano e as duas foram desmarcadas, 65 
reagendaram para 16 de novembro. Continuou dizendo que enviou ofício falando da impossibilidade de 66 
funcionar em 2017 com o orçamento previsto, mas ainda não recebeu resposta Abaixo vai o quadro de 67 
detalhamento de despesas para 2017:  68 

Tipo de despesa QDD 2016 Aprovado na 
ALERJ 

QDD 2017 
CONSUNI 

QDD 2017 Enviado a SEPLAG 

Despesa com custeio 48.409.718 67.564.098 20.829.008 

Despesas com investimento 3.450.000 44.133.040 1.520.007 

Despesas com pessoal e 
encargos sociais 

123.028.059 240.701.993 125.695.608 

Despesas obrigatórias 1.743.931 4.592.848 4.592.848 

Total 176.631.708 356.991.979 152.637.471 

Hoje, só de terceirizados, limpeza e segurança, o gasto é de R$ 1.300.000,00, sem incluir a manutenção 69 
que é sob demanda. O orçamento previsto para manutenção em 2016 foi menos da metade do previsto para 70 
o ano anterior e não está sendo liberado. Na rubrica pessoal e encargos não está previsto os servidores que 71 
vieram da FENORTE, mais R$ 1.000.000,00 por mês. Com o crescimento vegetativo da folha, triênios e 72 
enquadramento estão comprometidos. Considera importante divulgar e discutir a questão orçamentária para 73 
que as pessoas tenham noção da gravidade da situação. Para a Sr.ª Patrícia, a questão orçamentária 74 
atinge o estado como um todo, os cortes no orçamento devem ter ocorrido também para todos e, se houver 75 
demissão, vai ser uma regra geral para o estado. O Prof. Passoni disse que hoje o sistema não permite ver 76 
como está o orçamento de outros órgãos. Só foi encaminhada para a ALERJ a LDO, espera poder discutir o 77 
orçamento antes de encaminharem a LOA. A Prof.ª Helena sugeriu que a informação sobre o orçamento 78 
fosse passada no café que vai haver com o Servidores, sua preocupação é que a informação seja passada 79 
de forma distorcida ou equivocada. O Prof. Passoni sugeriu sua participação nas reuniões dos Conselhos 80 
de Centro para falar da situação do orçamento para 2017. Na próxima semana já está prevista reunião 81 
ampliada do CONSUNI, onde também será abordado esse assunto. O Prof. Frederico convidou para a 82 
reunião do CCTA, amanhã. O Prof. Passoni não poderá ir pois tem reunião no Rio com os reitores da UERJ 83 
e UEZO. O Prof. Raul esclareceu que os valores enviados foram os máximos permitidos pelo sistema, 84 
continuou dizendo que em reunião com o Secretário ficou decidido que o orçamento previsto seria o máximo 85 
previsto na LOA, talvez com alguma alteração. Ressaltou que a reunião que ainda não aconteceu é 86 
importante para que se tenha uma ideia do que o Estado espera para o próximo ano. Continuou dizendo que 87 
terminaremos o ano com restos a pagar muito alto, o Estado não pagou nada em 2016. O Prof. Passoni 88 
informou sobre reunião com gerente setorial e geral da Bacia de Campos/PETROBRAS para discutir maior 89 
interação entre UENF e PETROBRAS. Hoje existem interações pontuais, projetos individuais, a intenção é 90 
fazer um convênio guarda-chuva. A exemplo do que aconteceu com a FMC, deve haver um workshop com a 91 
PETROBRAS para identificar as possibilidades de colaboração. Convidou a PETROBRAS para fazer parte 92 
do Parque Tecnológico e disse que há interesse em continuar com os projetos Territórios do Petróleo e 93 
Pescarte. O Prof. Rodrigo informou que o CCT está organizando workshop, convidando empresas que 94 
possam fazer parcerias com o Centro para ter o portfólio do CCT, acredita que possa haver colaboração 95 
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com a engenharia de produção, matemática, na área de modelagem, meteorologia, entre outras. O Prof. 96 
Molina, que também participou na reunião da PETROBRAS disse que apesar da conversa ter sido sobre 97 
protocolo de intenções o instrumento jurídico que foi enviado é bastante confuso, com inconsistências, o que 98 
foi enviado não é um protocolo de intenções e sim um convênio que precisa ser revisto. O Prof. Passoni 99 
disse que faria uma pausa na reunião para que a Prof.ª Clareth entregasse os convites da inauguração da 100 
Brinquedoteca. A Professora falou sobre o Projeto e entregou convites aos membros do Colegiado para que 101 
encaminhassem aos respectivos Centros. A Prof.ª Luciana convidou para o evento que vai acontecer na 102 
Villa Maria, no próximo dia 03, será feito um balanço da última eleição municipal, com a participação de 103 
alguns professores da UENF. Continuou dizendo que vai buscar informações sobre a possibilidade de criar, 104 
como existe na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma associação de Amigos da UENF, para que 105 
egressos e outras pessoas possam fazer contribuições para a Universidade. Na Federal do Rio Grande do 106 
Sul, através de contribuições conseguiram até reformar alguns prédios, considera importante, na atual 107 
situação, é importante buscar outras alternativas de recursos. O Prof. Frederico relatou que recebeu carta 108 
do SINTUPERJ sobre atividades das bibliotecas, só autorizaram emissão de nada consta e ficha 109 
catalográfica. O Prof. Raul disse que já havia conversado sobre o assunto e não foi atendido. Considera 110 
que tentar prejudicar aluno vai reverter contra os funcionários, continuou dizendo que está sendo criado um 111 
clima muito ruim em relação aos técnicos e pode haver uma ruptura entre eles e os professores, e isso o 112 
deixa bastante preocupado. O Prof. Passoni ficou de conversar mais uma vez com os representantes do 113 
SINTUPERJ, para ele, manter a Universidade sem funcionar é atender ao desejo do Governo, o ato de 114 
rebeldia hoje, é manter o funcionamento. Tem observado que alguns técnicos estão insatisfeitos com os 115 
rumos do movimento, o importante hoje é manter os direitos conquistados, não acredita que haja novas 116 
conquistas. A greve não está atingindo o Governo, e sim a comunidade interna. Para a Prof.ª Kátia disse 117 
que não faz sentido manter a greve como está, todos os Centros estão apoiando as reivindicações, na 118 
próxima reunião do SINTUPERJ não devem abordar a saída da greve, tem observado que o clima está 119 
muito ruim entre as categorias e mesmo entre os técnicos. A Sr.ª Patrícia disse que um grupo pequeno 120 
enxerga a necessidade de sair da greve. Passando ao item 4 – Produtos Controlados pela Polícia Federal – 121 
o Prof. Passoni lembrou que ainda não enviaram as planilhas dos produtos e reafirmou a necessidade de 122 
agilizar o envio. 5 – Assuntos Diversos – O Prof. Molina falou de reunião que participou no Rio sobre as 123 
mudanças no ensino de 2º grau vocacionada, isso vai implicar em mudanças nas licenciaturas. O projeto é 124 
todo pensado para o Rio, para o interior, e não ao contrário, não são levadas em conta as vocações 125 
regionais. Na próxima semana estará indo discutir o marco legal para Ciência e Tecnologia, para o Estado. 126 
A Prof.ª Marina esclareceu que as mudanças no ensino estão atreladas ao PL do ensino médio, os 127 
estudantes vão poder escolher as disciplinas onde se sintam melhor, se achar que não tem aptidão não 128 
precisa cursar. Para o Prof. Passoni essa é uma versão deturpada no método Montessori, como também 129 
foi deturpada a questão da promoção automática que deveria ter um acompanhamento para os alunos que 130 
tivessem dificuldade, o que não foi feito, implantaram só a promoção. Nada mais havendo a tratar a 131 
reunião foi encerrada às quinze horas e quarenta minutos.     132 

 

Prof. Luis Cesar Passoni                                             Maria Beatriz P. Boeschenstein 

                Reitor                                                                      Secretária ad hoc 


