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

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, ocorreu, na Sala de Reuniões da Reitoria, às 14 1 
horas e 11 minutos, a quingentésima vigésima sexta Reunião Ordinária do Colegiado Executivo da 2 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos seguintes 3 
Membros: Prof. Luis Cesar Passoni – Reitor, que presidiu a reunião; Prof.ª Teresa de Jesus Peixoto Faria – 4 
Vice-Reitora; Prof.ª Rosana Rodrigues – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Carlos Gatts, 5 
representando a Prof.ª Marina Satika Suzuki – Pró-Reitora de Graduação; Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-6 
Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; Prof.ª Kátia Valevski Sales Fernandes – Diretora do CBB; 7 
Prof. Rodrigo Tavares Nogueira – Diretor do CCT; Prof. Marcelo Carlos Gantos – Diretor do CCH; Prof. José 8 
Frederico Straggiotti Silva – Diretor do CCTA; Sr.ª Patrícia Gonçalves Magalhães – Diretora Geral de 9 
Administração. Compareceram como convidados: Prof. Raul Ernesto Lopez Palacio – Chefe de Gabinete; 10 
Prof. Manuel Antônio Molina Palma – Diretor da AgiUENF; Prof.ª Helena Hokamura – Chefe do Hospital 11 
Veterinário; Sr. Luiz Gabriel Smiderle, representando o Sr. Rogério Almeida Ribeiro de Castro – Diretor da 12 
Prefeitura da UENF; Sr.ª Maria Beatriz Boeschenstein – Secretária Geral da UENF; Sr.ª Célia da Silva 13 
Caetano – Secretária ad hoc. Para tratar da seguinte pauta: 1- Aprovação das Atas das 510ª Reunião 14 
Ordinária e 511ª Reunião Extraordinária; 2- Informes; 3- Encaminhamento do PDI; 4- Assuntos Diversos. 15 
Dando início à reunião, o Prof. Passoni colocou as atas em votação, que foram aprovadas, com uma 16 
abstenção. Passando para o item 2 da pauta – informes – o Prof. Passoni falou sobre a reunião na SECTI 17 
que houve na 5ª feira, e informou que a Empresa FERTHYMAR concordou em ficar com a parte de portaria 18 
e limpeza até março, com a possibilidade de ficar também com a parte de segurança. O Prof. Rodrigo 19 
informou que no CCT está tudo caminhando, mas a Prof.ª Helena informou que a higienização e a 20 
segurança do Hospital Veterinário estão na mesma situação de precariedade. O Prof. Passoni informou 21 
que hoje pela manhã teve a reunião no CCTA, e que a conversa sobre férias coletivas, apesar do pessoal 22 
ainda estar muito indócil, está evoluindo. Foi enviada uma CI para os Centros com recomendação sobre os 23 
horários de trabalho e funcionamento dos setores. Considera importante tentar modificar a imagem do 24 
servidor público que tentam impor na mídia, e reforçar a normalidade dos servidores aqui da Universidade. 25 
O Prof. Olney leu o documento que encaminhou aos servidores da PROEX na retomada dos trabalhos na 26 
Universidade, e considerou que a comunidade não compreende o valor hierárquico. Analisou a greve como 27 
muito desgastante, e que não alcançou o objetivo de ser arma para enfrentar o governo. Para o Prof. 28 
Passoni o exemplo do comportamento das chefias é que deve modificar o comportamento dos servidores, 29 
considera que a CI é apenas uma peça de todo o processo e que será necessária muita conversa para 30 
mudar essa cultura. O Prof. Molina informou que leu uma notícia no jornal O Globo, que a UENF recebeu 31 
um aumento de 92% em 10 anos, o que a Sr.ª Patrícia considerou como uma forma de colocar a opinião 32 
pública contra a Universidade. O Prof. Passoni informou que deve ser verificado o ganho médio dos 33 
servidores. Considera importante dar uma resposta, pois já é a grande mídia contra nós, servidores. Com 34 
dificuldade a universidade está caminhando, mas não será possível chegar em 2017 dessa forma. Passando 35 
para o item 3 da pauta, o Prof. Passoni deu a palavra à Secretária Geral da UENF, Sr.ª Maria Beatriz 36 
Boeschenstein, que disse ser necessário o envio informações para o PDI por e-mail, nos moldes sugeridos, 37 
dizendo o que são os laboratórios, os projetos, os financiamentos, as linhas de pesquisa, para que facilite a 38 
formatação. O Prof. Passoni ressaltou a necessidade de fechar o PDI até na segunda-feira, porque na 39 
quarta-feira, dia 14/12 haverá reunião no Conselho Estadual de Educação e o PDI precisa ser entregue. O 40 
Prof. Passoni lembrou também que 15/12 é o prazo máximo para a entrega do Relatório de Gestão. A 41 
Prof.ª Kátia ressaltou que o Relatório tem outras nuances, a questão da representatividade. O Prof. Olney 42 
lembrou ao Prof. Frederico que o servidor do CCTA colocado à disposição da PROEX fosse encaminhado 43 
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para ser colocado na piscina. Passando para o item 4 da pauta – assuntos diversos, o Prof. Raul informou 44 
que ontem foram ele, o Sr. Rogério e o Sr. Marco Antônio da ASCOM conversar com o Comandante do 56º 45 
BI, e foi discutida a necessidade de policiamento na Universidade, fazendo rondas. Foram informados que 46 
não tem como manter policiamento de forma permanente, pois também eles estão com desfalque de 47 
pessoal e de viaturas. O Prof. Raul continuou informando que o Comandante disponibilizou o seu telefone 48 
direto de trabalho e, se ocorrer qualquer problema não será preciso ligar para o 190, e sim para esse 49 
número de celular dele, que enviará uma viatura imediatamente para cá. Eles informaram que estão 50 
cuidando da FAETEC também, e que, como a violência em Campos tem aumentado muito, estão tendo 51 
muitos problemas nas diversas comunidades do Município e também nos bairros. O Prof. Passoni lembrou 52 
que será necessário continuar com os mesmos cuidados de back-up e trancas. O Prof. Raul informou que a 53 
empresa que está no Restaurante Universitário tem interesse em continuar, mas não pelo preço atual da 54 
refeição. Ainda não foi possível fazer nova licitação porque não tem orçamento. O Prof. Raul informou, 55 

ainda, que os funcionários da FERTHYMAR estavam bastante preocupados com os boatos de aviso prévio. 56 
O que negociaram, foi trocar os serviços de vigia (com arma), para portaria (sem arma), até março/2017. O 57 
Prof. Raul concluiu dizendo que estão pagando à FERTHYMAR. O Prof. Raul opinou que a vantagem de 58 
ficar com uma firma só, é que estava sendo pago R$ 5.000.000,00/ano à K9, e vai ser reduzido para R$ 59 
49.000,00 com a FERTHYMAR. O Prof. Olney informou que o Governo limitou em 4 anos o pagamento de 60 
precatórios dos governos estaduais.  O Prof. Marcelo Gantos informou que houve uma maciça presença no 61 
processo seletivo: 47 para Mestrado e 37 para Doutorado, e que também foram contemplados com um 62 
importante projeto na UFRRJ, ao que o Prof. Passoni quis saber se foi aquele da Fundação de Direito 63 
Privado, e, com a resposta positiva, parabenizou o Professor Gantos. O Prof. Passoni continuou sua fala 64 
opinando que a verba de participação das universidades nos projetos (overhead), que trata-se de uma lei 65 
estadual, encontra muitas dificuldades de aplicação. O Prof. Passoni informou também, que a 66 

PETROBRÁS já seria responsável pelas licitações e pelo repasse dos produtos para a UENF, com 10% de 67 
participação. A Prof.ª Teresa se manifestou dizendo que a universidade já oferece, como contrapartida, 68 
espaço, luz, água. O Prof. Marcelo quis saber o valor das bolsas – doutores pesquisadores – O Prof. 69 
Rodrigo informou que nas últimas 3 semanas, aconteceram 2 depósitos de patente – Prof. Edmilson. O 70 
Prof. Frederico informou que está se ouvindo rumores de chamamento para greve, e opinou que deve se 71 
ter uma conversa com os professores da universidade, numa postura da administração. O Prof. Passoni 72 
argumentou a certeza da postura da Reitoria em manter a Universidade funcionando. O Prof. Passoni 73 
informou ainda, que a Universidade teve uma boa entrada na mídia, com algumas empresas oferecendo 74 
apoio, como a Águas do Paraíba. O Prof. Olney informou que saiu a notícia que as empresas que estão 75 
obtendo as isenções fiscais, ressarcirão as Instituições Públicas com mesmo valor das isenções. O Prof. 76 
Passoni esclareceu que na ALERJ houve aprovação da lei que as empresas que conseguiram isenções 77 
fiscais, tinham que dar 10% para um Fundo, mas a lei não foi regulamentada, e a FIRJAN conseguiu uma 78 
liminar. A Prof.ª Helena considera que na arrecadação fiscal de ICMS, a sonegação é muito grande, na sua 79 

opinião, é preciso fazer uma campanha como a que foi feita em S. Paulo, de verificar o que é arrecadado e 80 
alocar no Ensino Público. O Prof.  Raul informou que a isenção fiscal para empresas que devem ao próprio 81 
Estado, não saiu do Executivo, são os nossos próprios deputados que fazem um trabalho junto ao 82 
Executivo. Exemplificou que o governo dá isenção fiscal em algum imposto (ICMS) e aumento em outro 83 
(bebida, por exemplo). E nada mais havendo a ser tratado, o Prof. Passoni agradeceu a presença de todos 84 

e encerrou a reunião às 15 horas e 25 minutos. 85 

 

Prof.  Luis Cesar Passoni                                            Célia da Silva Caetano 
             Reitor                         Secretária ad hoc 


