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ATA DA QUINGENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 

– UENF 

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, ocorreu, na Sala de Reuniões da 1 
Reitoria, às 14 horas e 07 minutos, a quingentésima vigésima segunda 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.ª Anna Bárbara Rodrigues, representando o Prof. Olney Vieira da 7 
Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – 8 
Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos – 9 
Diretor do CCH; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr.ª Patrícia Gonçalves 10 
Magalhães – Diretora Geral Administrativa. Compareceram como convidados: Prof. Raul Ernesto 11 
Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Prof.ª Helena Kiyomi Hokamura – Diretora do Hospital 12 
Veterinário; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da UENF; Sr. André 13 

Rangel Matos – Diretor de Informação e Comunicação; Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária 14 
ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Aprovação da Ata da 509ª Reunião Ordinária; 2- Informes; 15 
3- Situação da Universidade; 4- Projeto FAPERJ; 5- Assuntos Diversos. O Prof. Passoni deu início 16 
à reunião, submetendo a ata à aprovação, que foi aprovada por unanimidade. Passou para os 17 
informes, que teve início com a notícia de que o Estado está programando para ser executado R$ 18 
20.000.000,00 + R$ 6.000.000,00 de Restos a Pagar de 2015. O Prof. Passoni continuou com a 19 
informação que a LOA que já foi enviada à ALERJ, foi enviada em outubro, já atrasada, mas não 20 
está sendo discutida. Não está sendo visualizada no sistema da SEPLAG. A K9 já abandonou os 21 
postos de vigilância, enviou 3 ofícios e a rescisão de contrato. O Sr. Rogério disse que foi à posse 22 
do novo Comandante, que fez contato com o subcomandante da Guarda Florestal, o Prof. Passoni 23 
perguntou sobre a situação da Guarda Florestal vir para aqui para dentro da universidade, a que o 24 
Sr. Rogério respondeu que a decisão está suspensa até janeiro. O Prof. Passoni informou que na 25 
quarta-feira houve a Assembleia dos Técnicos Administrativos, e que decidiram continuar em 26 
greve. Na sexta-feira, houve a reunião com o SINTUPERJ, a Reitoria está à disposição. Os 27 
sindicatos apresentaram a revisão do PCV, mas opinou que não há clima para discutir agora no 28 
CONSUNI. Então foram duas oportunidades, onde ele reconhece as necessidades do SINTUPERJ. 29 
O Prof. Passoni falou também sobre o texto do CCH, que foi curto e objetivo. Levamos ao Rio, as 30 
demandas deles, dificuldades com o Deputado Edson Albertassi para conseguirmos audiência com 31 
o Governador Pezão. Na quinta-feira, na reunião que tivemos na SECTI, houve pressão para o 32 
corte do ponto. Toda vez que vamos ao Rio acontece isso, e também ignoramos a devolução dos 33 
extra-quadros que não são do Estado, que são três servidores nossos: Margareth, do CCT; 34 
Rogéria, da SECACAD e Peterson, o médico, que é da Prefeitura de São João da Barra. Na DGA, 35 
a Folha de Pagamento, Avaliação e Convênio, a situação é grave, com a PEC 55, pacote do 36 
Governo, a situação pode se agravar ainda mais, talvez com privatização e sucateamento. O Prof. 37 
Passoni lembrou que a situação que estamos vivendo, é parecida com a das federais nos anos 90. 38 
Enquanto o nosso salário era de R$ 4.100,00, o das federais era de R$ 2.500,00. O Prof. Gatts 39 
opinou que a posição é relativamente confortável, mas sem triênio, acha complicado. O Prof. 40 
Frederico quis saber do encaminhamento do relatório de quem está ou não está em greve. O Prof. 41 
Passoni ressalta que precisamos conversar com o pessoal do SINTUPERJ para nos unirmos para 42 
as batalhas que virão. O Prof. Marcelo Gantos informou que fez uma tentativa de retomar algumas 43 
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atitudes, mas continuamos na mesma situação. O Prof. Passoni ressaltou que precisam conversar 44 
com o SINTUPERJ para retornar ao trabalho, para continuarmos juntos na solução das demandas, 45 
compreensão e crença no diálogo e sensibilidade. O Prof. Marcelo Gantos ressaltou que o diálogo 46 
é frequente, mas não vê sensibilização, dizem que não têm diálogo com a Reitoria. Essa reunião 47 
tem que ser divulgada, tem que ser de conhecimento não só daqui do nosso Colegiado, mas 48 
também da comunidade, pois o que está sendo divulgado, é a retórica do boato. Porque eu confio 49 
no que você fala, mas os outros, a greve é controlada pela radicalidade de uns quatro elementos. O 50 
Prof. Passoni complementou que ainda existem algumas pessoas que gostam de causar 51 
problemas. O Prof. Frederico informou que conversou com o pessoal do DCE, e ouviu reclamação 52 
sobre o funcionamento da Biblioteca, ao que o Prof. Marcelo Gantos informou que alguns já 53 
tentaram reformular a questão do funcionamento das Bibliotecas. O Prof. Passoni informou que 54 
amanhã terá Assembleia no DCE, e a pauta é a ocupação da UENF, e acrescentou que a 55 
ocupação que houve na Reitoria foi de uma forma pacífica de convivência. O Prof. Raul opinou que 56 
não houvesse qualquer forma de ilusão de nossa parte, pois estamos numa Assembleia gigante de 57 
estudantes; se querem ocupar, que ocupem, no final de semana, no final de ano. O Prof. Passoni 58 
informou que foi decidido no COLAC mandar quadro de horários para os Chefes de Laboratório, e 59 
ainda passar aqui pelo final de semana. O Prof. Raul informou que foi na posse do novo 60 
Comandante do Batalhão do Exército, que vai ter uma Companhia de Infantaria. Informou também 61 
que o Chefe de explosivos vem aqui hoje na universidade para ver o paiol, disse não saber que 62 
havia explosivos aqui na universidade. O Exército não faz guarda da Universidade, ele possui um 63 
sistema de projetos, que a gente pode se engajar, talvez isso possa nos ajudar até o final do ano. 64 
Estamos fazendo contato com a Guarda Municipal. O Prof. Passoni informou o período do 65 
recesso, de 23/12/16 a 02/01/17, ressaltando que será preciso passar para os Chefes de 66 
Laboratório que deverá ter sempre alguém de plantão. O Sr. Rogério pediu para que os alunos não 67 
venham sozinhos para os Laboratórios, pois a polícia está fazendo ronda, e está exigindo 68 
identificação para entrar na universidade, para evitar casos de violência. O Prof. Passoni passou 69 
para outro ponto, que foi o de pedir sugestões de atividades para atrair os calouros. O CCTA 70 
sugeriu direcionar os calouros para cada Laboratório; a Câmara de Graduação, sugeriu encaminhá-71 
los para um professor orientador. O Prof. Gatts ressaltou que o período de matrícula sendo antes 72 
da matrícula do SISU, acha que trará problemas para a universidade, pois disse que não possui 73 
números, mas tem muitas conversas, muitas discussões, muitos problemas. O Prof. Passoni 74 
lembrou que a responsabilidade é de cada Coordenador, e deu também como exemplo, que ele já 75 
deu aula introdutória na Química Geral para mais de 120 alunos. A Prof.ª Kátia sugeriu adaptações 76 
ao período, no CBB acha que os alunos deverão ser divididos em 06 grupos para 06 Laboratórios. 77 
A Prof.ª Rosana sugeriu que essas atividades fossem associadas com as dos nossos 78 
doutorandos, estagiários, que entrassem no rol de atividades rotineiras, pois temos muitas 79 
dificuldades de ter essas atividades implementadas. O Prof. Raul informou que os créditos podem 80 
ser retroativos, o objetivo é que os alunos se sintam parte da universidade, com palestras, que não 81 
fiquem em casa. Mais que pensar em atividades, em conhecimento, a universidade preocupada 82 
com os alunos que estão entrando, um Projeto bem mais amplo. O Prof. Gatts disse que essa não 83 
está sendo a primeira vez que se discute isso. Foi a segunda vez que se pensou nisso que o Prof. 84 
Raul está propondo. Mas opinou que pode funcionar bem para quem mora em Campos, mas 85 
questiona se funcionaria para quem vem de fora, de outras cidades, e até de outros estados. A 86 
Prof.ª Helena informou que alguns pais já chamaram de volta. O Prof. Frederico sugeriu que se 87 
duplicasse a carga horária. O Prof. Marcelo Gantos lembrou que os alunos cotistas, que são em 88 
maior número, serão os mais prejudicados, apesar de sua importância, não devem ser invalidados 89 
para ingressar, e sim ficar em uma sala de espera, temos que ter matrícula. O Prof. Passoni 90 
informa que são 1500 alunos cotistas, com R$ 450,00 de auxílio permanência por 12 meses, o que 91 
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perfaz um total de R$ 9.000.000,00. Hoje no orçamento só tem previsão de R$ 3.000.000,00, ou 92 
seja, faltam R$ 6.000.000,00 para cobrir o auxílio permanência em 2017. Para fechar a conta, 93 
poderia ser pago logo que o aluno se matriculasse, mas não temos orçamento. A Prof.ª Rosana 94 
informou que teve uma reunião com o Prof. Gerson, sobre a evasão e a permanência no CCH, e o 95 
pessoal que estuda a permanência, vê a importância do acolhimento ao aluno, importante refletir 96 
como trabalhar esse aspecto. Calendário de reposição, matrícula para abril de 2017. Embora as 97 
aulas só comecem em junho. Na Pós-Graduação, os estudantes são mais autônomos, mas na 98 
Graduação, vê a importância em conhecer o seu curso, os professores, acredita que essa questão 99 
possa ser trabalhada. A Prof.ª Teresa opinou que é o problema de se ter um período muito longo 100 
de acolhimento e que não tem créditos, sem validade para o aluno. Depois do SISU, essa migração 101 
já é esperada, nosso projeto é esse. Mas tem os que vêm de fora. Muitos têm pressa, vai ser um 102 
semestre perdido. Refletir de que maneira poderemos fazer isso. O Prof. Passoni resumiu que 103 
todas as sugestões eram válidas. O Prof. Marcelo Gantos opinou que às vezes os alunos nem 104 
querem isso, é uma vontade dos pais e não deles, temos que trabalhar a vontade deles. A Prof.ª 105 
Rosana iniciou sua fala sobre o Edital da FAPERJ, informando que a Instituição pode enviar mais 106 
de uma proposta, que não tem valor estipulado para esse tipo de auxílio; Coordenador e equipe; 107 
Diretoria de Tecnologia da FAPERJ – divulgados pela nossa ASCOM – Agendamento com a 108 
PROPPG, com a senha e as telas do SISFAPERJ da UENF. A Prof.ª Rosana continuou sua fala 109 
informando que ainda não enviou o cronograma de atividades para a ASCOM, mas a ideia é fazer 110 
poucas propostas, porém mais robustas. O Prof. Passoni lembrou que não podemos perder de 111 
vista que é um projeto de infraestrutura, o que a Prof.ª Rosana ratificou, e informou que, apesar do 112 
Edital estar um pouco confuso, já está tudo disponibilizado pela ASCOM, e o prazo final para o 113 
envio das propostas é o próximo dia 17/11. A Prof.ª Kátia lembrou que as propostas já existem. O 114 
Prof. Passoni citou como exemplo o Prof. Fernando do LENEP, os 20 docentes de lá devem se 115 
organizar e fazer um projeto para as necessidades deles lá do Laboratório. A Prof.ª Rosana 116 
acrescentou que os três Centros já têm a proposta pronta, do FINEP. O Prof. Rodrigo questionou 117 
que não tem teto, não tem demanda, ao que o Prof. Raul respondeu que caberá R$ 2.000.000,00 118 
por proposta. Seguiu-se um debate sobre o Edital FAPERJ, sobre os seus diversos aspectos e 119 
documentação exigida. A Prof.ª Rosana informou que está faltando um modelo de Edital para os 120 
Programas de Pós-Graduação, numa conversa com o Prof. Passoni, chegaram à conclusão que o 121 
Edital está sem critérios. Temos acompanhado diariamente, e a maioria não colocou a reserva de 122 
vagas, alguns casos não poderão ser cumpridos. Publicar os Editais sem o parecer jurídico é grave, 123 
nós temos tempo para isso, a meta é para abril/2017. Os Editais foram enviados separadamente, 124 
para a Asjur, porque muitos não enviaram até hoje. A Prof.ª Rosana continuou sua fala informando 125 
que lê pessoalmente os pareceres e envia para os Programas, e que em um deles identificou a 126 
falta da Lei de Cotas na pós-graduação, que também tem lei de cotas. A Prof.ª Kátia questionou a 127 
posição do Estado, por quê não estão publicando. O Prof. Passoni passou a mesma informação 128 
anterior, que eles pedem para aguardar. E nada mais havendo a ser tratado, o Prof. Passoni 129 
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16 horas e 06 minutos.        130 
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