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ATA DA QUINGENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – 

UENF 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, ocorreu, na Sala de 1 

Reuniões da Reitoria, às 14 horas e 11 minutos, a quingentésima vigésima quarta reunião 2 

Ordinária do Colegiado Executivo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 3 

– UENF, com as presenças dos seguintes Membros: Prof. Luis Cesar Passoni – Reitor, que 4 

presidiu a reunião; Prof.ª Maria Cristina Gaglianonne, representando a Prof.ª Rosana Rodrigues 5 

– Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Carlos Gatts, representando a Prof.ª Marina 6 

Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão 7 

e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; Prof. 8 

Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; 9 

Prof. José Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr.ª Patrícia Gonçalves Magalhães – 10 

Diretora Geral de Administração. Compareceram como convidados: Prof. Raul Ernesto Lopez 11 

Palacio – Chefe de Gabinete; Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da Prefeitura da 12 

UENF; Sr. André Rangel Matos; Sr.ª Maria Beatriz P. Boeschenstein – Secretária Geral da 13 

UENF; Sr.ª Célia da Silva Caetano – Secretária ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- 14 

Informes; 2- Ações para o PDI; 3- Produtos Controlados pelo Exército; 4- Férias Coletivas; 5- 15 

Prestação de Contas; 6- Assuntos Diversos. O Prof. Passoni iniciou a reunião informando que a 16 

Sr.ª Maria Beatriz Boeschenstein fez as alterações sugeridas no item 1 da relatoria do PDI. 17 

Quanto à Comissão Própria de Avaliação – CPA, só encontramos nas atas do CONSUNI a 18 

Comissão de 2004, e também sua publicação, com as diretrizes, iniciativa dos inventariantes, e a 19 

composição com 02 membros das Associações de Classe, 01presidente e outro indicado pela 20 

Reitoria. No CONSUNI Extraordinário será definido se o mandato será de 2 anos com uma 21 

prorrogação – estudante, com mandato de 1 ano, com uma prorrogação. No CONSUNI, a única 22 

CPA que encontramos foi essa de 2004. O Prof. Passoni continuou sua fala, informando que 23 

essa comissão deve ser a responsável por toda a avaliação do conjunto da universidade, dos 24 

procedimentos da própria administração. A Prof.ª Kátia considerou inadequada a composição 25 

dessa comissão com pessoas de fora. O Prof. Passoni fez a leitura da lei da CPA – Comissão 26 

Própria de Avaliação, que pode ter a participação dos sindicatos na eleição. O Prof. Raul 27 

ressaltou que pode ter uma proposta de uns 4 ou 5 indicados e o Reitor assinar. O Prof. Gatts 28 

quis saber o papel do Guardião do Acervo Acadêmico, o Prof. Passoni respondeu, que é a 29 

SECACAD, na pessoa da Prof.ª Maura. Ressaltou que na verdade não é um departamento, é 30 

uma pessoa específica, que foi feito coincidir com o departamento. O Prof. Raul quis saber a 31 

quem a CPA estaria subordinada, o Prof. Passoni respondeu que a Comissão é independente, 32 

ela faz a avaliação Institucional e a Sr.ª Patrícia complementou que a comissão é responsável 33 

por elaboração de questionários para alimentar relatórios com os alunos e professores para 34 

melhorar a universidade. O Prof. Passoni e o Prof. Gatts lembraram que há alguns anos houve 35 

uma pesquisa nesse sentido, mas que não teve retorno dos resultados. O Prof. Passoni 36 
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perguntou como seria uma melhor composição para essa comissão – 4 docentes; 4 técnicos e 2 37 

estudantes, e se seguiram algumas sugestões: Prof. Raul (4;4;4); Prof. Gatts (4- participação 38 

do SINTUPERJ;3;3); (4;4;2;1- Reitoria); (5;5- DGA – Administração Central); 1 docente para ser 39 

o presidente, escolhido pela Reitoria, e 1 de cada Centro, indicado pelo CONCEN, e 4 por 40 

associação. O Prof. Passoni lembrou que essa discussão está tendo início no COLEX, mas terá 41 

continuidade no CONSUNI. Os participantes da Comissão não podem ser membros de nenhum 42 

Conselho, nem de nenhum Colegiado, nem ter cargo comissionado. O Prof. Rodrigo disse não 43 

concordar que o sindicato indique professor, porque tem professor que não participa de nada. O 44 

Prof. Passoni lembrou que na época dele de estudante, docente que não viesse para reunião, 45 

levava falta. O Prof. Raul sugeriu que fossem 3 titulares, 3 suplentes por Centro, Associações e 46 

DCE, o mesmo número de membros, todos trabalhando juntos. O Prof. Passoni citou o exemplo 47 

da Universidade de Uberlândia que usava os sindicatos para indicar membros da Comissão, e a 48 

fala do Prof. Raul foi informando que na sua proposta, os sindicatos também indiquem nomes. 49 

O Prof. Rodrigo disse que então será preciso aguardar o retorno das informações do item 2 50 

sugerido pela relatoria do PDI, mandar para o CONSUNI o relato já com as modificações. O 51 

Prof. Raul acrescentou que o PDI precisa ser enviado para a comissão de Educação avaliar as 52 

universidades. O Prof. Passoni acrescentou que em relação ao PNAEST não sabe se está 53 

garantida a sua renovação. O Prof. Olney informou que no Fórum de Pró-Reitores de Extensão 54 

foi ressaltado o descumprimento do prazo. Dando seguimento à pauta, o Prof. Passoni informou 55 

que na 5ª feira às 10 h haverá uma reunião aqui na Reitoria com o Prefeito eleito Rafael Diniz 56 

sugeriu que os Diretores de Centro, e cada Pró-Reitoria fizessem uma apresentação simples, de 57 

uns 10 min, visando uma atuação mais próxima da Prefeitura, com possibilidade até de 58 

prestação de serviços, e citou como exemplo o CCH – pesquisa de opinião; o Prof. Raul sugeriu 59 

Projetos de Agricultura Familiar; o Sr. Rogério sugeriu projetos de Geração de Emprego e 60 

Renda, como a universidade pode ajudar na geração de emprego e renda (participação na 61 

agricultura e na indústria). O Prof. Raul falou do emprego ao lado da Comunidade – horta 62 

comunitária. O Prof. Passoni questionou e deixou para reflexão o que pode ser oferecido para a 63 

PMCG para que a Guarda Civil Municipal substitua a K9. Passando para outro informe, o Prof. 64 

Passoni perguntou sobre a situação da piscina, e o Prof. Raul informou que vai ser colocado o 65 

cloro. O Prof. Passoni lembrou que a PMCG desenvolve atividades nos períodos em que a 66 

piscina e as quadras estão desocupadas. O Prof. Passoni passou para o ponto 3 da pauta – 67 

produtos controlados pelo Exército e a Sr.ª Patrícia informou que já enviou uma CI onde 68 

constam os produtos que não podem ser comprados, porque são controlados. O Prof. Passoni 69 

argumentou que estão sendo comprados com o protocolo de pedido de revalidação, mas foi 70 

informado que só está sendo comprado em pequenas quantidades. Passando para o ponto 4 da 71 

pauta – férias coletivas, o Prof. Passoni pediu a todos que o ajudassem a definir quem precisa 72 

ficar em janeiro. O Sr. André quis saber como isso seria definido, pois considerou meio 73 

constrangedor, a escala de férias da Diretoria dele já foi definida, e agora ele teria que mudar 74 

tudo. A Sr.ª Patrícia também foi de opinião que é uma posição desconfortável. O Prof. Passoni 75 

explicou que a preocupação maior é com o pessoal que está sem aparecer desde o início da 76 
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greve, não está cumprindo nem os 30% definidos pelo sindicato, nem participando das 77 

atividades de greve e quando voltar, ainda vai querer tirar férias. O Prof. Raul complementou 78 

que é preciso definir em cada Centro, em cada setor, quem vai trabalhar e quem não vai, porque 79 

a universidade vai esvaziar, e vai ficar perigoso, com o que concordou a Sr.ª Patrícia, 80 

acrescentando que será muito perigoso mesmo, principalmente no período de recesso entre os 81 

dias 23/12/2016 e 03/01/2017, para quem vai ficar. O Prof. Gatts e a Prof.ª Kátia relataram que 82 

algumas crianças, possivelmente da comunidade estão circulando dentro da UENF, pedindo 83 

dinheiro e algumas pessoas ficam inseguras quando abordadas. A Sr.ª Patrícia informou que 84 

será preciso definir rapidamente as pessoas que vão tirar férias ou não, até a semana que vem, 85 

no máximo, porque a GRH tem até o dia 09/12 para fazer esse lançamento no sistema. O Prof. 86 

Olney relatou que, em janeiro, quando ele assumiu, estava tudo abandonado e ele teve que 87 

fazer alguns ajustes, com o que o Prof. Gatts concordou, complementando que a situação é 88 

insustentável, principalmente em relação às Bibliotecas. O Prof. Olney relatou que o DCE veio 89 

reclamar das bibliotecas, querendo uma gestão mais participativa, O Prof. Passoni tratando 90 

outro ponto de pauta – prestação de contas, explicou tratar-se de um pequeno relatório com as 91 

atividades desenvolvidas por cada um. Não se trata de prestação de contas financeira, mas de 92 

atividades. É preciso definir um prazo para a entrega desses relatórios, e sugeriu a todos a 93 

entrega até o dia 15/12 e passou para o último ponto de pauta – assuntos diversos. O Prof. 94 

Rodrigo sugeriu que a Reitoria conversasse com a Assessoria Jurídica, pois o Prof. Molina teve 95 

que insistir muito para que devolvessem um dos processos de Convênio a tempo, senão iam ser 96 

perdidos cerca de R$ 3.000.000,00, e ainda dos 12 processos, 9 ainda estão pendentes. O Prof. 97 

Frederico opinou que a greve está incomodando a administração como um todo. O Prof. 98 

Rodrigo sugeriu que fosse colocado alguém do Jurídico diretamente com a AgiUENF, e o Prof. 99 

Passoni esclareceu que está se tentando implantar uma especialização na ASJUR, e espera 100 

conseguirem implementar essa forma de trabalho. O Sr. Rogério deu outro informe sobre a lista 101 

de televisores e quadros de televisores que ainda estão sob a responsabilidade do ex-prefeito, e 102 

discordou que tenha que ficar no nome do prefeito. O Prof. Passoni concordou, mas também 103 

considerou inadequado que fique a cargo dos diretores de Centro ou dos chefes de laboratório, 104 

opinou que deveria ser de responsabilidade de um servidor que fosse fixo no setor. A Sr.ª 105 

Patrícia informou que o Estado quer que cada servidor fique responsável pelos bens que ele vê, 106 

só assim teremos uma boa administração. A Sr.ª Patrícia continuou sua fala informando que 107 

muitos bens patrimoniais estão sumidos, e opinou ser muito difícil que tenham sido roubados, 108 

considerou que ainda só não foram localizados. Nada mais havendo a ser tratado, o Prof. 109 

Passoni agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 15 horas e 55 minutos. 110 

 

Luis Cesar Passoni     Célia da Silva Caetano 

       Reitor       Secretária ad hoc 


