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ATA DA QUINGENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 
EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – 

UENF 

Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, ocorreu, na Sala de Reuniões da 1 
Villa Maria, às 14 horas e 16 minutos, a quingentésima vigésima terceira 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. 4 
Carlos Gatts, representando a Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Olney 5 
Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales 6 
Fernandes – Diretora do CBB; Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo 7 
Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA. 8 
Compareceram como convidados: Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; Prof.ª 9 
Helena Kiyomi Hokamura – Diretora do Hospital Veterinário; Prof. Manuel Antônio Molina Palma – 10 
Diretor da Agência de Inovação; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da 11 
UENF; Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Informes; 12 
2- Ações para o PDI; 3- Produtos Controlados pelo Exército; 4- Assuntos Diversos. O Prof. 13 
Passoni iniciou com os informes, e sobre o PDI, disse que ainda não foi enviado, mas considerou 14 
que já está bem melhor. O Prof. Passoni fez a leitura do parecer da comissão que analisou o PDI, 15 
onde foram feitas várias observações, e ressaltou o que foi apontado em relação aos laboratórios. 16 
Como solução, pediu que cada Laboratório enviasse duas laudas para a direção do Centro, e este 17 
fizesse um documento único. Foi sugerido um roteiro demonstrativo, onde constará o nome do 18 
Laboratório; ano de criação; n.º de professores; pessoal lotado nos laboratórios; principais linhas de 19 
pesquisa – conceituação e atenção na descrição de cada Centro. O Prof. Marcelo Gantos 20 
questionou se a aprovação do PDI depende dessas informações dos laboratórios, porque existe 21 
sempre a possibilidade de um aditamento e um novo PDI. O Prof. Rodrigo lembrou que para ir 22 
para o CONSUNI, tem que haver o relato da comissão do CONSUNI. O Prof. Passoni informou 23 
que após as férias da Prof.ª Marina, serão feitos os ajustes no texto, com a consolidação do PDI. 24 
No CONSUNI o relatório será do PDI final, que poderá ser aprovado ou não, pelo Conselho 25 
Universitário. O Prof. Gatts observou que ainda tem coisas que não estão contempladas pelo PDI, 26 
como a valorização da UESI, por exemplo. O Prof. Passoni informou que a LOA foi devolvida pela 27 
ALERJ ao Governo do Estado. A Prof.ª Helena voltou ao assunto do PDI, ressaltando que a 28 
avaliação institucional não está dentro do PDI, que deveria ter uma outra pasta, de sustentação 29 
financeira da Instituição. O Prof. Gatts informou que o PDI foi feito tendo como referência o último 30 
relatório de avaliação do anterior. O Prof. Passoni continuou a leitura do relatório, e verificou que 31 
nas metas – conclusão das obras já iniciadas, a utilização da verba da FAPERJ para terminar as 32 
obras da rede elétrica não apareceu, nem até quando foi renovada a verba. O Prof. Passoni 33 
ressaltou a necessidade de montar uma comissão permanente de avaliação – PROGRAD, o Prof. 34 
Gatts esclareceu que eram duas comissões. Foram apontadas as necessidades de Alvará de 35 
Funcionamento; Alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros; cumprimento das LDs. O Prof. Molina 36 
chamou a atenção que são muitas as discussões; a redação do PDI não é função da comissão. O 37 
Prof. Passoni disse que tem um texto do CCH para ser incluído, as sugestões não são tantas e 38 
nem muito complicadas. Fazendo o texto como o CONSUNI sugeriu, serão muitos anexos. A Prof.ª 39 
Helena opinou que se está misturando PPC, análise financeira, e seguem algumas discussões 40 
sobre conteúdo e forma do PDI. O Prof. Raul ressaltou que estamos num impasse de duas 41 
vertentes: ou se faz os ajustes sugeridos na relatoria e acaba o PDI; ou se briga com a relatoria e 42 
não acaba o PDI Os Professores Marcelo Gantos e Helena questionaram a função dos 43 
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Laboratórios. O Prof. Passoni lembrou que no dia 16/12 haverá o CONSUNI e que o pessoal que 44 
elaborou o PDI será convidado. O Prof. Gatts ressaltou que não há necessidade de saber o que 45 
cada laboratório faz, e o Prof. Molina completou a ideia de que o PDI deve ser um documento 46 
enxuto, pois as informações que chegaram de cada Centro são enormes. O Prof. Gatts lembrou da 47 
parte legal que deve ser cumprida. O Prof. Olney falou sobre a informação dada pelo Prof. Sérgio 48 
Cardoso de uma verba do CNPq – acessibilidade pedagógica, no valor de R$ 150.000,00. O Prof. 49 
Passoni informou, então, que haverá um CONSUNI Extraordinário no dia 25/11, para discutir o 50 
PDI, com a análise das propostas, em tópicos para cumprir: - facilidades; - dificuldades. O Prof. 51 
Rodrigo concordou plenamente, pois o pessoal da relatoria seria convidado para dizer o que pode 52 
ser feito. O Prof. Passoni lembrou ainda, da eleição do presidente da Comissão Permanente de 53 
Avaliação e do Guardião do Acervo Acadêmico, que poderão ser considerados como agentes 54 
facilitadores para o próximo PDI, onde será definido o tipo de informação a ser prestada. O Prof. 55 
Marcelo Gantos questionou se as informações a serem dadas seriam decididas individualmente, 56 
porque se forem, poderiam não traduzir a realidade institucional. A universidade está sem dinheiro, 57 
mas a comunidade acadêmica está com tempo para pensar, e sabe e pode fazer isso muito bem, 58 
com discussões amplas por um projeto acadêmico. Opinou que até hoje, os interesses individuais e 59 
as possíveis alianças políticas eram sempre priorizadas na hora da elaboração do PDI. A Prof.ª 60 
Helena apresentou a sugestão de um roteiro, para as informações sobre os laboratórios que foi lido 61 
pelo Prof. Passoni. Foram feitas algumas sugestões para melhorar o roteiro apresentado. O Prof. 62 
Passoni pediu para que fosse concluído antes do CONSUNI do dia 25/11 e perguntou se todos 63 
concordavam em ser viável a entrega para a próxima semana. O Prof. Gatts complementou que 64 
ele precisa do material de todos para enviar o dele. O Prof. Passoni seguiu no próximo ponto de 65 
pauta – Produtos controlados pelo Exército, informando que o Prof. Raul e o Sr. Rogério já fizeram 66 
contato com o Comandante do 56º BI. O Prof. Raul informou que o paiol é onde tem produtos 67 
explosivos, e o Sr. Rogério complementou que eles não reclamaram do local e sim propuseram 68 
modificações, entre elas a colocação de grades, que diz respeito aos diretores do CCTA, CCT e 69 
CBB. No material entregue pelo Prof. Edmilson, na administração anterior, tem a relação de 70 
produtos controlados pelo Exército, o Prof. Raul ficou de enviar a relação por CI para que 71 
confirmem a informação. O Prof. Passoni chamou a atenção de todos para a diferença entre os 72 
produtos controlados pelo Exército, e pela Polícia Federal. Para a Polícia Federal há necessidade 73 
de enviar as planilhas com controle de estoque. O Prof. Raul ressaltou que o Comandante mandou 74 
resolver, e temos condições de resolver, sentimos essa vontade de colaborar. Os militares acham 75 
que os estudantes não têm controle sobre as coisas que fazem, o que não é verdade. O Prof. 76 
Frederico informou que 11 laboratórios disseram que usam, mas apenas 2 ou 3 enviaram as 77 
planilhas com as informações. Quem mandou vai poder comprar, e quem não mandou, não vai 78 
poder comprar. A Prof.ª Kátia considera que com o tipo de documento que o Sr. André está 79 
trabalhando vai ser bem mais fácil. Se algum laboratório não entregar, poderia ser pedido às firmas 80 
que enviassem um e-mail para a UENF quando saísse a compra. O Prof. Raul opinou que deve ter 81 
uma forma de fechar a compra somente com autorização. O Prof. Passoni passou para o último 82 
ponto da pauta – assuntos diversos, informando que, pela primeira vez na história da universidade, 83 
vai haver Férias Coletivas, exceto para os professores que possuem regência de turma ou cargo 84 
em comissão, os demais deverão tirar os 15 dias a que têm direito, entre os períodos, e mais os 10 85 
dias de férias normais do ano. Em relação aos técnicos administrativos, tem feito reuniões com o 86 
SINTUPERJ para que entendam que a greve está sendo muito contraproducente, e que está 87 
gerando discordância entre as diversas categorias. O Prof. Passoni continuou sua fala informando 88 
que na semana passada foi ao Rio, para uma reunião na SECTI e outra do Conselho Curador, 89 
onde não estava presente o representante da SECTI. O Prof. Passoni continuou traçando o 90 
panorama orçamentário-financeiro da universidade, concluindo que a realidade é que podemos 91 
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chegar até 31/12, mas não temos condições de continuar. Já estamos entrando em 2017 sem 92 
limpeza, sem segurança, contando com esforço e boa vontade dos servidores, mas que não dá 93 
para levar 2017 na boa vontade. O Prof. Marcelo Gantos quis saber sobre os documentos para o 94 
MP e o Prof. Passoni respondeu que vai se reunir amanhã pela manhã com o Sr. Alexandre da 95 
ASJUR para resolver isso. O Prof. Molina aproveitou o assunto e disse que também tem 11 96 
processos dependendo da ASJUR.  O Prof. Passoni respondeu que estão para ser resolvidas 97 
nessa mesma reunião todas essas questões que envolvem a ASJUR, pois estão pensando na 98 
divisão do trabalho dentro da Assessoria Jurídica por especializações dos advogados, mas isso 99 
ainda não foi resolvido. O Prof. Raul opinou que deve haver uma distribuição dos advogados, pois 100 
como está não pode ficar. O Prof. Marcelo Gantos ressaltou a necessidade de uma prestação de 101 
contas da FUNDENOR para a Reitoria, informando que nunca houve uma prestação de contas, e 102 
considera isso muito obscuro. Parece que, apesar da parceria, a UENF fica excluída de todo o 103 
processo. Nunca se viu nem se recebeu uma prestação de contas. A Prof.ª Kátia informou que tem 104 
dúvidas, pois a Bio-Rio teve muitos problemas alfandegários, coisas que não andavam, ficavam 105 
travadas e foi optado por outras fundações, uma delas foi a FUNDENOR. O Prof. Passoni 106 
informou que temos o relato da relação da UENF com as Fundações, e a conclusão é que 107 
precisamos de outras opções de fundações e não concentrar tudo em uma só. Montamos um 108 
processo, consultando sobre contratação de fundação e a gestão feita por fundações e enviamos 109 
ao Jurídico, mas ainda não recebemos de volta. Segundo informação da Contabilidade, devemos 110 
contabilizar os recursos administrados pela FUNDENOR. Em relação ao credenciamento da 111 
Fundação Darcy Ribeiro, o Prof. Passoni disse que está muito difícil de se fazer, porque a SECTI 112 
nunca fez isso antes e não sabe como fazer. Informou que vai ser tentado credenciamento junto à 113 
Fundação PRÓ-IFF, mas o processo também está no Jurídico. O Prof. Raul ressaltou que quem 114 
tem projeto, deve prestar contas, e de uma forma pública. O Prof. Passoni informou que o relatório 115 
que a FUNDENOR apresentou de 2015, tinha um déficit de R$ 8.000,00, que julgou desimportante. 116 
De lá para cá, reconhece que a situação piorou muito. O Prof. Raul encerrou as informações 117 
dizendo que a PD de R$ 700.000,00 que foi feita para a Folha de Pagamentos que não saiu, vai ter 118 
que ser cancelada e ser feita uma outra, no mesmo valor. Nada mais havendo a ser tratado, o Prof. 119 
Passoni agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16 horas e 32 minutos. 120 

Luis Cesar Passoni     Célia da Silva Caetano 
   Reitor                Secretária ad hoc 


